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V O O R - R E E D E N 

Tot den Lee f er. 

Ebbe voor dit tweede 
deel niets byfonders 
voor te ftellen, ten wa

re noch eenmael foude mogen 
vermaene¾het geene gedaen is 
in de voorreeden van het eerfte 
deel, noopens de misftellingen 
ofte verzinningen die my ont-
fchooten fouden mogen zijn, 
om geleegentheit te hebben 
van die te mogen verbeeteren* 
foo wanneer dit werk eens ten 
tweedemael mochte worden 
opgelegt. Indebeginfelenvan 
de Rechtkunde is het op eenige 

plaet-
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V O O R 4 Ê Ê D E N . 
plaetfen reede tot dien einde 
bezorgt, om teegen fuik een 
geval in acht te worden genoo-
men ; van wien 't af koomt is 
evenveel, als 't maer tot verbee-
teringe ftrekt. hoe langer in de 
Rechten hebbe geftudeert, hoe 
meer mybekeüt is de nootwen-
digheit van op fijn hoede te 
moeten zijn cndc van niet ver
zet te ftaen , veel min qualijk te 
neemen, ingevalle ons eenig a~ 
buis mochte worden aengewee-
fen. Daerom hebbe achter defe 
voor-reeden wel willen ftelle¾ 
fodanige aenmerkingen alsmy 
op verfoek zijn toegezonden 
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V O O R - R E E D E )N . 
vanCekerBeer en waerde vrient, 
vertrouwende fijn Eedelheit, 
fulx niet qualik lal gelieven te 
iieemen ? alfoo nae¾ afdrucken 
van ¾ werk geen ander gebruik 
daer van konde maken, om 
met dit proefftuk te kennen te 
geeven ^ in wat voegen van an-
dre Heeren en vrienden geerne 
fotide worden onderrigt: waer 
toe wynocbruimfooveeleree
den liebben5als een van de ftich-
ters onfer konft > die by de tach
tig jaren oudt en van een ander 
begeerende onderrigt te wor
den , voor reeden gaf, dat hy 
den eenen voet in t doodtvat 

heb-
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y O O R - R E E D E H. 
hebbende,noch geen ding meer 
ter herten nam, als onderrigt te 
worden. Behalven, ikbemerke* 
dat in fodanig'een duits konft* 
werk vrymeergevaerisvanbe-
rifpingen te ondergaen> als wel 
in de latijnfchefchriften^alwaer 
de Iwier van d'Academifche re
derij kheit en de vry heit van dif~ 
fuUerenymit{gaàcïs de vermen-
ginge van de verouderde Rech
ten , als tot een kleedt en dekfel 
Van't geene verzint mochte zijn 
kanftrecken^ hier in tegendeel 
ftaet alles open en naekt, invoe
gen de minfte fmetten aen ye-
çlers oogen ftaen bloot geftelt. 
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V O O R-R E E D E N ; 

Een ding wil hier noch wel by« 
voegen, dat in het eerjledeelzl 
boek kaf. 2 3. n. 46^ en volg. wort 
ged'tfputeert van de erfvolginge 
der kinder en,by my tegenwoor. 
dig wel wat anders foude wor
den ingezien, het welke by an
dere geleegenheit nader fal 
worden verklaert h en hebbe'er 
ondertuflchen niet tegen, dat 
ten aenzien van kinderen men 
blijve by het geene daer van uit 
Nauta ter gezeider plaetfe by-
gebragt wort. Onder de druk-
fauten van't i.deel is ookver-
geeten^g.3 3.^44. datgeleefen 
moet worden aldus^de moeder, 
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V O O R ' R E E D E N. 
als moeder. In dit ftuk zijn ook 
wel eenïge letterfauten* maer 
van weinig belangd foo veel my 
gebleeken is-, en vertrouwe, dat 
van de leeferwelfuUenkonnen 
onderfcheiden worden. 

Deaenmerkingen in de Votr-retden âefes deeU verhaelt x.ijn de naevetgendel 

H Et Eer/ie Deel pag. 35*. n. 5f. dat een fUinsfam: fchoon ouder 
als 25 jaren buiten vaders conlènt niet trouwen kan îs beoor

deelt tuflchen Antje Pieten Impetrantc contra Hein Doeckes gedaegdc 
den 30. May 1682. ende van een dogtcr verhaelt Saekma 't felve en 
allegeert tot dien einde een decifie van den 27 Oclober 1610.tuflc.bea 
Wilke Tjeerds ende Saep Tjeerds. 

Pag. 39. att.87. bannijfementâaerneffens) namelijlc voor foo veel de 
jnan aengaet 9 4Üoch de wouw wort propter ignorantiam juris ge-excu-
feert, gelijk onder anderen gcoordeek is anno 1683. in de fake yaa 
Dirck^Everts ende Frouck_Pietert. 

Ziet hier -van noch het 2 deel pag. 479. art. 12. 
P. 1. pag. 66. § 42. 't Contrarie defes is in vafte pra¾jcq by den Hovej 

en onder anderen noch onlanghs gedecideert tuflchen I. B. Reqüiraut, 
ende Riemer Teunis Erven Requireerden den 27. Marti 1683. Siet hier 
van Coren obS 7. 

Pag, 121. art.39.) derefolutie aldaer gedagt is van den 12. Mart. i6f%* 
art. 7. en wort felfdeHeeren Gedeputeerden k} 't ï.artic.vanhaerin-
ftruttie vefbooden daer van te difpenfeeren of fòdanige alumnen uit het 
land te laten vertrecken. 

Pag. 128. art. 18. een eenige ) daer îs een tweede leen, Broerfma leen ge-
naemt, gelegen tot Collum, geconftitueert by CarolnsV. anno 1632. 

En hebben de Heeren Staten anno 1678. daer van een refolutie genoo-
meû, dat het felye alhier in de provintie foude moeten worden verheft, 

- - - - • - - - • - P a g . 
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V&g. tçï. art. ia.) tegenwoordig is al het commiffie jagen verbooden, 
volgens placât van denaj. Julii 1676. by pæne van z j gouden rijders. 

Pag. 167. art. 5-9. ) in tegendeelis by 't Höff tuflchen Nicolaus Bruin-
ftna in qualiteit Impetrant conv: gedaegde ree. contra Jenne Hanfes 
cum fociisden ij'.jul. i684.geordeelt, dat een fodanig teftatnent waer 
jn verfcheidene broeders op; een papier reciproce hadden getefteert nul 
was. defe iententie ftaet te boek , dog is (om dat partijen accordeer
den,) niet gepronüntieert. 

Pag. 193. art. uit.) ter contrarie is op den lo. december 1684. een-
legataris die betoont wierde met de Teftatrice in overfpel gekeft te 
hebben verklaert onweerdig het legaet ende vervolgens 't felve legaet 
het Landfchap toegeweefen, in caufà van de Pr. Generael klager contra 
Jan Jacob van Kikoll. gelijkerwijs ook in of ontrent het jaer 1663 
den Landfchappe is toegeweefen de part erveniflfe van Hans Jans, die 
den Teftator Saklp Ruirds hadde doodgeftooken. 

Tweede deel, pag. 69. tuchthuys voor altoos) is nochtans anno 1685 
ten eewigen dage in't mchthuis gebannen eenen Sjoerd Giolts, ter oor
fake hy (fchoon bequaem om te arbeiden) echter feer fobervanver-
ftand was: fonder 't welke hy had moeten onthoofd worden. Paft dit 
pok op pag 5*23. ». 10. 

Pag. 148. in fine , dut Celden by om gebeurt ) wanneer gebeurt fiiïx! 
pit ? lalmen de reconventie ftellen by de articulen, of by de remonftran-
tie? of waer dan? 

Antw. Als de conventie voortgaet , [onder nae de Reconventie te wachten l 
dat ongetwijveh• dikivils gebeurt, fiogaet de reconventie alleen. Soomeineook, 
rechtens te xJjn, dat nae de interlocutie , reconventie wordendegemaekt, de 
eifchtr den wedereifch foude moeten flaen, ent reeden n. 4. ende 6. des fel ven 
kap. verhaelt '3 des of haer [elf wordende befchreeven. edoch als gezjegt is , 
valt z.elden voor. 

Pag. 178. art.50. meermalen) ' t contrarie is j¾eweefèn den 8. May 
1682. tuflchen Moüe Ieens Impetrant ende Excipieerde contra TjamkeTi-
mens , alwaer defe fake ex profejjò ende allenig is gedilputeert. 

P. 373. art. 15. Vrefe of hier in abuis m ^ ^ j n , alfooJanFranfènalte 
vooren gepijnigt was. 

Het gefielde vinde fio in mijne aexteekeningen, doch fottde kannen abuis 
in de tijt zjjff. 

Pag. 431. §. i r , Criminele faken. Schoon ook ende voor ibö 
verre de eifch pecuniair mogte zijn.,gelijekalfooby 't Hoffverftanden 
is op 't Requêft van de Pïocureur Generael tegen O. Belida den 18. 
November 1664. 

Pag-jii.lin.ó.ftaet narent , doch moet zijn Harmenàc Wiei¾. 
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T W E E D E D E E L 
Van de 

H E E D E N S D A E G S E 

RECHTSGELEERTHEYT, 
E E R S T E B O E K . 

E E R S T E K A P I T T E L , 

OVetgang tot de Verhandelinge der OVerheeden, ende ly geVolge Van bet Staetrecht. 
dat de regeeringen de rVolkeren al Voor den çundtvloet hebben begennen. datd'oorfa-
ken der JelVer %ijn ge^ceefl t"toee, gepelt ende oVereenfiemminge Van Veele buijge-
çitinen. Van de reeden die de menfiben tot "toilkeurige ftaets regeeringe heeft 
gebragt , beVejïigt met het exempel Van Frieflandt > dat d'oorfaek der Volks regee
ringe "foei is Van Godt jilmachüg, maer niet frn&tr de ttfeede oorfaek VandeVsille 
der burgerfcbap. 

, Ae het recht der perfoonen ende der laken foude moe
iten volgen de verhandelinge der mifdaden, gelijk wy/« 
1 de beginfen der Recht-hunde hebben gedaen. waer nae wy 
; dan van het proces ende voorbereidingen van dien fouden 
; moeten handelen; maer alfòo de mifdaden ende aen-

klachte van dien van't Proces civkl t'eenemael verfcl¾illen, foo fal het niet 
I I . Deel ' - A " " vreemde 
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5 Heeåenfdaegfe T^echtsgeîeertheyt. 

vreemde zijn , de mifdaden op het laefte te fparen, ende nu tot het 
Proces, aengaende het recht der perfoonen ende goederen over te gaen. 
Dat ons in defen te bequamer fal vallen, om de verdeelinge van't werkj, 
in gelijker deelen te konnen afscheiden 

2. Wy lullen dan in dit vierde boek fpreeken, van dingen die tot 
voorkennifle ende uitvoeringe van het Proces nootwendig zijn, ende 
voor eerft van de Overheeden ende haer macht, foo in het gemein, als 
in het byfonder met toepasfinge op den tegenwoordigen ftaet van Fr ie-
/landt, naer onfe befte kennifle, ende nae de gronden, voor defen in't 
boek^ dat wj in't latijn hebben uitgegeeven, van't recht der Burgerfihap bree-
der uitgehaelt, ende beweefen. 

3. Het is noodig, dat wy dit voor af ende op defè plaetfè verhan
delen , eenfdeels om dat het gerichte moet afkoomen van de hooge 
Overhelt, ende de macht deflelfs van de Oppermacht afdaelt; ander
zins, om dat wel noodig is, dat de lieden een reedelijke kennifle mo
gen hebben, van de macht ende plicht der Overheeden, ende onder
danen neevens; malkanderen , uyt wankenniflè van welke feer veele 
gevaerlijke beweegingen voor defen zijn ontftaen, ende noch dagelijx 
konnen gebooren worden. 

4. Het is leeker, dat d'eerfte regeeringe van't menfchelijk geflacht 
is geweeft by de vaders der huisgezinnen j maer het is niet gelooflijk 
dat het daer lang by isgebleeven, veel min, foo men gemeineiijk voor
geeft , tot de tijden à,er zMndvloedt toe. 

5. Nademael d^aengeboorene aert der menfehen, van-te willen beheerfchen 
de geene die fy over moegen, foo wel voor, als nae de zundvloedtplaet
fè gehaat heeft, ende het geene de Heilige Schrift verhaelt, van flerke 
beroemde helden ende geweldenaers, kan anders nergens toe gebragt Wor
den, als tot fulke die Nimbrots gelijke zijn geweeft: , die een gewel
dige jaeger wort genoemt, in geen andere zin, als dat hy de volkeren 
met wapenen onder fijn jok, ende heerfchappije gebracht heeft. 

6. Men ziet ook, dat in alle eeuwen tot den huidigen dach toe de 
fterkere en machtige gewent zijn, andere van minder Icrachten onder 
haer gebiedt met gewelt te brengen, foo dat de ftaet van het menfche
lijk geflaebte niet anders geweeft is, en noch is, als een eeuwige ftaet 
•van oorlog, ende dat de vreede niet kan behouden worden , als door 
onderlinge vreefe, foo dat het niet kan miflen , of een volk dat lbn-
der gevaer kan worden aengetaft, ook fonder uitftel van fijne mach
tiger nabuiren t'ondergebragt wort , ende niemant kan twij velen, 
of menfehen die op haer felf keven , fonder een machtige t'zamen-

voe-
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T. Boek, I. Kapittel. 3 
yoeginge van gewapende krachten , zijn een proije van roovers ende 
geweldenaers. 

7. Defe bekende loosheit der menfchen, heeft ongetwijvelt terftont 
met de meenigvuldinge des menichelijken geflachts, de huifgezinnen 
ende de vaders defîelfs genootfâekt, tot t'zamenvoeginge harer mach
ten , om dieven ende roovers, fàmpt alle die hun hare vryheit, lee
ven , ende goederen wilden beneemen , te konnen tegen ftaen, en
de zich alfoo te ftellen in ftaet van geruftheit, ende verfeekerheit. 

8. Waer uit dan oogenlchijnelijk is, dat ook voor de zuntvloedt, doen 
de boosheit der menfchen in de hoogftetopisgeweeft, de Republijquen 
ofte Staten ende volks regeeringen hebben moeten ende ongetwijvelt 
zijn gefticht geworden, eerlidoor gewelt, by die lbo genoemde mach
tige ende fterke helden , ende naderhant of ook wel eer door veree-
ninge van de huifgezinnen , ende van geheele volkeren tot gemeine 
befchejrminge. 

9. Behalven defe twee reedenen is kennelijk, dat de menfche van 
natuiren geneegen is tot gezelfchap, niet alleen uit haet van d'eeniaem-
heit , maer ook tot onderling gerijf ende verfchaffinge van nootfàkelijk-
heeden, die in het bloote gezelfchap van huifgezinnen, niet welfou-
den zijn te bekoomen ende te genieten. 

10. Maer d'eerfte reedenen zijn van meer klem geweeft, omdevolks 
regeeringe te doen ftichten ende te beveiligen. 

11. Alhoewel dele dingen klaer zijn, ende aen allen bekent, dat Ion-
der dwang van Regeeringe ende vreefe der Overheit geen volk in vree-
de kan leeven, maer dat een ftaet finder Regeerings macht, is een oorloç van 
alle tegens alle, foo is ook het fèlve met exempelen wel te beveiligen; 
ende om niet verre te gaen, ons eygen Fnejlandt heeft daer van een 
leevendig voorbeelt gegeeven. 

12. Want als de Friefen nae de tijden van Carel de Groot het zy 
door gunft-brieven desfelfs, hoedanige daer zj-jngeweefi, alhoewel by veels 
verdacht, of om d'afgeleegentheit in defen uiterllen hoek, waren geftelt 
in den ftaet van vryheit, foo hebben fy haer fèlve veele eeuwen lang 
gemeentens wijfe geregeert, behalven dat fy uit het midden van haer 
gewent waren te kiefen Opperhoofden, diefy nae de wijfe van Italien en 
met een Italiaenfche naem Podefiaten noemden. 

15. Maer dit gebruik door lankheit des tijts in onbruik zijnde ge-
raekt, foo is de vryheit uitgebrooken tot ongebondenheit, ende men 
heeft hier meer als hondert jaren lang geleeft fonder bant van een 
ordentlijke regeeringe ende fonder een hooft ofte gemeine yergade. 

A i "' ringc 
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Æ Heedenfdaegfe J^ecltsgeleertheyt. 

ringe , die genoegfame macht tot bedwang ende vreefè der boofeo 
hadde. 

14. Waer door het gebeurt is , dat de Friefen zijn gevallen in een 
krijg, fchier van alle regens alle, huis tegen huis, geflacht tegen ge
flacht , Stinfen of Slooten tegen Stinfen, met geduirig onderling gewelt, 
rooven ende bloedt vergieten j zijnde wel twee Opperfaótien, Schie-
ringers ende Vetkoopers , maer die fodanig door het geheele landt on-
dericheiden ende vermengt, dat men het feekerhjk niet als een krijg van 
alle tegen alle kpnde noemen, die niet heeft opgehouden, voor dat Her
tog Albert van Saxen, met kenniflê van de Keyfer Maximiliaen hem 
meefter van het Lant hebbende gemaekt, het Hof gefticht heeft, en
de de regeeringe geverlicht , tot dat eindelijk ly niet machtig zijnde, 
d'ongetempertheit der natie in een vreedfame ftaet te houden lijn recht 
op Keyfer Carel heeft overgedragen , die het Hol ende de Juftitie 
genoegfame kracht tot behoudenifTe der vreede hebbende konnen gee-
ven, iòo is eindelijk Frieflandt in dien ftaet' gekoomen, daer het te
genwoordig in is, ende behouden wort, welende met de vryheit wei
nig of geen veranderinge gemaekt, als dat d'eenhoofdige Oppermacht 
is wechgenoomen, ende gebracht op de Staten. 

15. Wy fullen dan dit kapittel fluiten met defe ftellinge , dat de 
Staten of volks regeeringen zijn vrywillig ofte gedwongen, d'eerfte 
door een voorzichtige zamenvoeginge van veele huilgezinnen, hetzy 
in een Stadt vergadert, of in veele Steeden ende vlecken verfpreit. 

16. De tweede door macht van wapenen, foo wel uitovermogen-
de heerfchens luft, als om mifdaden van eenige volkeren, die reede
nen van rechtveerdige wapens aen andere gegeeven hebben. 

17. Edoch als men {preekt van de tegenwoordige regeeringe eens 
volks dat niet beheerfcht wort van een vreemde macht, maer dat fijn 
Opperhoofdigheit binnen hem felf haelt, foo verftaet zich dat de re
geeringe voor gewillig wort gehouden ende vloeijende uit het confent 
van de burgerfchap. 

18. Eenige brengen d'oorlàke van de regeeringe der volkeren tot 
Godt alleen , invoegen de wille der menfchen voor geen tweede oorfiek, 
[oude honnen worden gehouden, gelijk de Heere Grajwinkelinjyn boekjvan 
de Oppermacht van Hollandt wijdluftig beweert. 

19. Maer de waerheit is, dat feekerlijk de Oppermacht eenes volks 
is van Godt, edoch fonder uitfluitinge van de wille der volkeren felf» 
weshalven d'Apoftel Petrus d'Oppermacht of d'Overheit uitdruckelijk 
noemt een menfchelijk^maeksel, in fijn brief Captz.verf.i^. 

zo. On-
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I. Boek, II. Kapittel. y 
20. Onmiddelijke Overheeden van Godt hebben gehadt de Jooden, 

voor het kiefen van de Koning Saul , immers foo veel Mofes ende 
d'Opperrichteren aengaet, tot dat fy op d'eygenwillige verkiefinge van 
een Koning zijn vervallen, nae 't gebruik van andere volkeren, ende 
fulx wel niet buiten, jae door het beftier van Godt ^Almachtig, edoch 
met klare blijk van d'eygene wille der volkeren ende van de burger-
fchap, daer onder ende tuflchen komende. 

2 i . Wy fullen om uit te vinden de macht der Overheit ende het 
recht der onderdanen eerfi: moeten zien , wat een burgerfchap ende 
wat de regeeringe zy, met die kortheit, die de geleegentheit van het 
werk ende yerftant der faken fal komen te vereyfchen, 

II. K A P I T T E L . 

Van de 'Burgerfchap ende de Regeeringe des felfs. 

Sefchrijvinge Van de Burgerfchap ende uitlegginge "Van dien. Wat een T(epiblijk %y nae 
het grbruik Van de I{echtkunde , ende toaer uit men moet afneemen de eenigheit 
ofte meenig'vuldigheit "Van Staten ofte t{epublycquen. 

i . Tf"*\ Oor Burgerfchap verftaen wy alhier niet anders, als een 
1 m volkoomene vergaderinge van veel huifgezinnen , om genot van 

•M—Æ gemein recht, ende om een geluckjg leeven onder een Oppermacht 
te z.amen gevoegt. 

2. Als wy zeggen een volkoomene vergaderinge, foo verftaen wy 
niet fuik een die alles heeft wat men kan wenfchen, maer die in getal 
ende goederen bequaem zijn tot het gemeine beft ende befchermmge. 

3. Dat de Burgerlchap uit huilgezinnen beftaet , is reede gezegt 
ende blijkt van felf genoeglaem ; maer hoe veel die moeten zijn kan 
niet worden bepaelt ; immers een groote breedte van getal wort in 
defèn befpeurt; men foude mogen zeggen, dat fy niet minder moe
ten zijn, als tot befcherminge van Rovers ende Moordenaers genoeg 
ende beftandig zy. 

4, Om recht in 't gemein ende fonder aenzien van peribonen te 
genieten , ende om tegens gewelt van binnen ende van buiten be-
fchermt te zijn , hebben wy ook reede gezegt, dat de burgerfchap 
pen hun hebben te zamengevoegt. 

• A ¾ 5. Een 
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6 Heedenfdaegfe Rechtsgeîeertheyt. 
f. Een geluckig leeven moet alhier burgerlijk verftaen worden ; 

foodanig te weten, daer men in defe onvolmaektheit dermenfcheHjke 
dingen mede te vreeden behoort te zijn , ende is dit geluk twee-
leedig : het een beftaet in tijdelijke goederen, luifter ende roem van 
een volk , het ander in deugt ende in de vreefè Godts , waer op 
d'Overheden behooren t'arbeiden om hare onderfaten de felve te 
doen genieten. 

6. Noch is'er in de befchrijvinge, onder een Oppermacht; Want daer 
defe niet wort gevonden , daer is ook om eygentiijk nae de konft te-
ipreeken, geen burgerfchap ende geen Repubh)\, maer foodanige Stadt 
of volk, die geen oppermacht in haer felven heeft, is niet anders als 
een lidt van een ander burgerfchap ofte Republijk. 

7. Het woort van Republijk^, wort dikwils genoomen voor een volk 
dat by veelen ende niet van een Furft geregeert wort, hoedanigeook 
meeften tijt vrije volkeren worden genoemt. 

8. Maer in defe Rechtkunde ftrekt fich het woort van Republijk^ 
even foo verre uit als de burgerfchap , ende is niet anders , als 
de ordonnantie van een volk^ , beftaende in de regeeringe van d"1 Opper
macht , ende onderwerpinge der ingez.eetenen, door middel van mindere 
Qverheeden. 

9. Waer uit blijkt, dat de Republij^verfcheelt van het burgerfchap 
gelijk het verftant van het lichaem, ofte lbo als eenige fpreeken, ge
lijk d' harmonie van het fnaren-geftel. al waer dan foodanige ordonnan
tie is, daer is een burgerfchap ende Republijk, daer die ordonnantien 
verfcheiden zijn, daer zijn ook verfchjdene Republijcquen. 

10. Weshalven de Switfers ende de Vereenigde Nederlanden maken 
geen een Republijcq, maer foo veel in getal als 'er Cantons ofte Provin-
tien zijn, om dat yder in haer felf, haer byfondere ordonnantie van 
Oppermacht ende daer van afvloeijende Overheden ende rechten heb
ben ; niet tegenftaende fy door een nauwe verbintemfie die de Swit
fers Liguen , de Nerlanders Unie noemen , zijn gebracht ah tot een 
Republijcq ende de gelijkenilîe van dien. 

11. Het felve kan men ook bemerken in het hoogduitfche Rijk, al-
waer yder Furftendom ende vrije Rijkftadt haer eygen Oppermacht 
ende rechten van dien hebben , met dat onderfcheidt alîeen , dat 
d'Unie van Duitflandt wort beftiert door een perfoon den Keyfer, 
ende die van de Switfers ende Nederlanders door een vergaderinge 
van veele perfoonen. 

iz. Men moet echter niet denken, dat al waer een en de felve Re
gent 
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gent is i ook een eenige burgerfchap ende Republijcquezy, want gelijk 
niet de ziel alleen maer ook het lichaem een menlche maekt, alfoo 
moet ook d' eenigheit der Republijken, foo wel uit het lichaem als uit 
het Opperhooft worden aengemerkt , want in de burgerfchap is het 
foo geleegen , dat veele lichamen een hooft konnen hebben , gelijk 
de Monarchie van Spangien uit foo veel Republijken of Staten, als'er 
fchier Koningrijcken ende Landtfchappen onder zijn beftaet, foo is ook 
Groot-Brittannien geen een , maer twee of drie Koningrijcken ende 
Republijcquen uitmakende. 

III. K A P I T T E L 

Van de macht der TZçgeer'mge in een voi^ dat gemeentens-

'toijfe loon geregeert. 

Om uit te Vinden de deugt ende klem Van Oppermacht foo Wort Vfforgeftelt ende uit-
gehaelt d' eygenfchap Dan een Gemeentens-teijfe Bggeeringe , ende betoont die te 
beflaen in een Verbont "van alle de burgers, om te Vreeden te çijn ende haer t'on
derwerpen aen alles Wat het meerder getal Van haer fal goedtVinden > hel Jy die 
gelijk of ongelijk hebben, nochtans onder feekere bepalingen. 

I, TT TT Et îs een vrage van groot verlange, hoe verre zich de macht 
jg ' 9 van d? Oppermacht over een volk. mtftrekt \ want eenige zijn 

----- J - van gevoelen , dat by het volk altoos is d' Oppermacht, 
ende dat Furften ende Koningen niet anders zijn als dienaers van 
het geheele volk. 

a. Andere willen , dat by de Koningen ende opperfte Regenten 
der volkeren is een oneyndige macht over de lichamen ende goederen 
der onderzaten, fonder eenige uitneeminge , van wat faken of rech
ten het foude mogen zijn. 

3. Wel te weten, defè vrage flxllen wy voor, lbo veel aengaet een 
volk 't welk een Oppermacht , het zy van een of veele Perfòonen 
over hem heeft geftelt, fonder eenig voorfchrift, uitllreckinge ofte be-
palinge, eenvoudiglijk inâiervoegen als dat by die perfoon ofte by die ver
gader mge fiy.de zijn d Oppermacht des volks, f 

4. Om op een feeckere voet te gaen ende te vinden het ware recht 
- Van 
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8 Heedenjdaegfe jRgchtsgeïeertheyt. 
van een Oppermacht, foo fullen wy voor afzeggen, dat alle volkeren 
worden geregeert of door haer felf of door een vergaderinge van wei
nige perfoonen , ofte door een perfoon,'hoe hy genaemt moge zijn, 
Kejfer, Koning, Hertog, Furjl, Graef, Heer, want het onderfcheidt der 
namen geen veranderinge maekt in het recht. 

5". Daer geen gedaente van defe drie regeeringen gevonden wort," 
foodanig volk zeggen wy te leven in haer nawirlijkf ftaet, lbo als de men-
fchen geweeft zijn , eer fy eenig verbont met malkanderen hadden 
gemaekt, dienfvolgens is het flichten van een Republijke niet anders 
als een afgang ofte verlatinge van defe natuirlijke fiaet. 

6. De gedaente der regeeringe die minft afgaet van defe natuirlijk-
heit, is de regeeringe van het volk, of van de meenigte, welkers aert ende 
kracht hier in beftaet, dát alle burgers van fuiken Staet hier in over-
eenkoomen, dat zy te vreeden fullen zijn ende haer fullen onderwerpen aen 
alles wat by het meerder gedeelte des volks, fal worden vaftgeftelt, het wel
ke dan een yegelijk burger aen den anderen verftaen wort te belooven, 
ende toe te zeggen. 

7. En dat fonder bepalinge van tijdt , om dat fy dit verbont aen-
gaen , ten eynde fy de gemeene fake mogen houden buiten confufîe, 
ende afweeren den krijg van alle tegens allen, waer in zy wel weten 
onvermijdelijk te fullen vervallen, foo haeft fy van dit verbont afge-
gaen lullen zijn. 

8. Moet ook verftaen worden, dat dit verbont is fonder bepalinge 
van laken , foo verre fy niets uitdruckelijk^ hebben uitgenoomen ende ver-
klaert onder de gemeine ftemminge niet te willen begeeven. 

9. Dit verbont moet ook gelden fonder onderfcheidt of het meerder ge
tal gelijk, °f ongelijk, foude mogen hebben , foo dat het minder getal ver
ftaen moet worden haer blindelink te onderwerpen de wille van het 
meerder getal, by wettige ftemmen uitgevonden ende gebleeken. 

10. De reeden hier van is openbaer , om dat wanneer het minder 
getal nae gedane ftemminge foude willen zeggen, dat fy gelijk hadden, 
of dat fy in fulke laken niet gehouden waren het meerder getal te 
volgen , lbo foude men noyt een ver {bekerde Staet hebben , maer 
t ' elkens in confufîe ende in den ftaet des krijgs vervallen, het welke jy 
in 't flichten van den Staet boven al hebben willen vermijden ende verzeggen. 

11. Hier uit volgt dan ook, dat het geene by het meerder getal 
Wort beflooten, voor het bejluit van allen ende een yder int by fonder moet 
worden gehouden, ook ten aenzien van de geene die in ander gevoe
len zijn geweeft, uit kracht yan hun voorgaende belofte ende onder-
werpinge. " " " iz. Om 
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I, Boefe, ï l ï . Kapittel. 9 
r¾. Om dit met een exempel te verklaren ; De Stadt van Romen die 

gemeentens-wijfe wicrde geregeert, was gedeelt in igz hoopen ofte com
pagnien, die alle tot openbare ftemmingeover de gemeine laken wier-
derf geroepen ; maer als'er 97 compagnien eens waren die effen het 
meerder getal uitmaekten , foo wierden d' andere niet eens gevraegt 
noch haer ftemmen onderfbcht, alfio krachtelijk_ te kennen geevende dat 
de wille van het minder getal in het meerdere was begreepen, ende de be-
fluiten waren des-niettemin wetten van het gantfcbe volk. 

15. Niet tegenftaende in't befluit dingen waren begreepen, die 
flrekten tot naedeel van het minder getal of eenige van dien, om dat anders 
al wederom t' elkens ftoffe van fcheuringe ende verval tot een krijg 
fòude gebooren worden, foo verre de geène die met ftemmen over
troffen waren, met voorwendinge van hun intereft haer het gemeinç 
befluit fòude mogen ontrecken. 

14. Jae fchoon het meerder getal hadde beflooten het leeven ende 
goedt van eenige der burgeren op te offeren voor de gemeine fake, 
felf daer toe moet dit verbont getrocken ende uitgeftrekt worden. 

15. Op welke gront fteunt het geene by aller volkeren recht is 
aengenoomen, dat een burger gehouden is fijn lijf ende goedt voor het V~a-
derlandt op te metten , ende dat de wet gezegt wort meer ende hooger 
meefter te zijn van ons goedt als wy felf zijn , om dat men weet dat 
het gemeine beft niet kan behouden worden, als de particulieren haer 
fchade of ondergang met het algemeine verderf fòuden willen ende 
mogen voorkoomen; welke verbintenifîê echter uit geen ander fun
dament kan worden gehaelt, als uit foodanig voorgaende verbont 
ende belofte. 

16. De reeden wil echter niet, dat men dit in het oneyndige trec-
ke, maer foodanige uitneemingen toelate, die degefchapenheit vandat 
verbont genoegfaem mede brengen. 

17. Voor eerfl dan, het verbont van de burgerfchap betreft alleen 
de goederen ende de lichamen der menfchen , niet de gevoelens van 
het gemoet ende de beweegingen der ziele ; dienfvolgens ftaet een 
yder vry te gevoelen ende te gelooven van alle natuurlijke ende bo-
ven-natuirlijke dingen wat hy wil, behoudens de reekenfchap die hy 
der van aen Godt fchuldig is, alleen de lichamelijke ende uitwendige 
handelingen, felf ook ontrent die dingen, konnen by het meerder getal 
bepaelt ende voorgefchreeven worden. 

18. Evenwel met dele uitneeminge, dat handelingen, die Godt Al
machtig duidelijk heeft voorgefchreeven ende bepaelt, niet konnen 

I I Deel. * B verandert 
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verandert worden door menfchelijk bevel, fulx een burger uit kracht 
van het gemelde verbont niet is gehouden te doen wat Godt Al
machtig verbooden, of te laten wat hy klaerlijk gebooden heeft, fin
der dit echter verder te trtcken, als immers Godt de Heer e duidelijk heeft 
verklaert. 

19. Dewijl ook het verbont des burgerfchaps ten gemeinen befte 
ende befcherminge is aengegaen, foo moet men zeggen, by foo verre 
klaerlijk bleek, dat het meerder getal door een boole t'zamenfweerin-
ge trachte aen haer alles toe te eygenen ende de reft te berooven ende 
te vervolgen, zegge met een boos opzst, die van het minder getal fou-
den haer in fuiken gevalle mogen affcheiden ende op hare byfondere 
befcherminge letten , want fy niet konnen verftaen worden te zijn 
verbonden door haer voorgaende wille tot yets dat erger is als de krijg 
die fy te vreefen hadden in den ftaet der natuire. 

2,0. Eyndelijk , indien het meerder getal by louter gewelt ende 
openbaer ongelijk , fonder rechtelijke ftemminge het minder getal of 
eenige van dien op het lijf vielen , beroofden ende dooden, daer toe 
fouden fy ook uit het verbont niet konnen worden gehouden , om 
dat de menfch een uiterfte fchrik hebbende van de doodt, feekerlijk 
hem niet fal hebben willen verbinden tot de felve te lijden fonder 
eenige oorfaek ende forme van recht ofte overftemminge by de ge
meente beraemt. 

IV» K A P I T T E L . 

Bef&ijs "P*® de deugt der Oppermacht in de regeeringe va& 
een ofte "Pan fpeimge. 

Wort be"toeefen> dat âeflichtinge Van "toeinige of eenhoofdige regeeringe gefchieàt door 
oVerdrachte, "toelhe jbodanig is, dat fy aen de Regenten hetfehe recht geeft, het 
"Utelke by 't meerder getal is in een Gemeentens-^fe regeeringe. 

^ ' W / ^ hebben voor oogen geftelt de macht die het meerder 
\ \ f getal van 't burgerfchap, die gemeentens-wijfè geregeert 
• • wort» is hebbende. 

a. Maer 
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2. Maer de ervarentheit beeft de volkeren geleert, dat als de Op

permacht in diervoegen is by de meenigte , zeer fwaerlijk kan belet 
worden de verwarringe der laken, twiften ende oneenigheden, die op 
oorlogen ende eyndelijk op tyrannije pleegen uit te komen. 

3. Defwegen hebben meeft alle de volkeren liever gewilt hare 
macht, die door gemeine ftemminge op het meerder gedeelte van alle 
burgers moefte komen, opgedragen aen een perfoon of aen een ver-
gaderinge van een feeker ende bepaelt getal van burgers. 

4. Men heeft wel exempelen, dat foodanige volkeren het recht van 
Oppermacht aen haer lêlf echter hebben behouden , ende ook d'al-
gemeine ftemmingen in feekere pointen vap het meefte belang , des 
alle d'andere laken ende dagelijkfè bedieningen van het gememe beft 
beveelende aen Overheden by haer geftelt, gelijk noch heedenfdaegs 
in eenige Steden van Duitflandt. 

ƒ. Maer wy fpreeken alhier van fulke volkeren , die haer recht 
t'eenemael hebben overgedragen , invoegen fy noit by malkanderen 
komen, noch eenig ftem-recht behouden over de gemeene fake, ge
lijk het volk van Romen de Keylèrs over haer hebben geftelt ge-
hadt , invoegen dat fy alle haer macht ook, over haer felf op den Keyiër 
overdroegen , (») foo is ook de macht des volks van Fenetien , dat 
eertijts ook Gemeentens-wijle wierde geregeert, overgebracht op den 
nAdel, invoegen het volk noit meer by een koomt, noch eenige ver-
gaderinge of Itemminge kan ofte mach oefFenen. 

6. Wy meinen ook dat het exempel van Friejlandt hier niet t 'on-
pafïe fal komen , want natuurlijk ende oorspronkelijk was de macht 
van het gemeine beft by alle Ingezeetenen van Friejlandt , die t' za-
men een ende de lèlve burgerfchap uitmaken, maer die macht of dat 
recht van het geheele volk is van ondenkelijke tijden af ongebruike
lijk ende onbekent, nademael in de Landen, by welke de drie vierde
parten der regeeringe zijn , d? oorfyronkelijke Oppermacht is by d' Eedelen 
ende Eygenerfden, dat is, bezitters van onroeiiijke goederen, van ouds 
recht van Hemmen in gemeine laken hebbende , ende in de Steden 
die de vierdepart hebben , is d'uiterfte macht by de Vroetfchappen, 
hoewel in fommige Steden noch overblijffelen van algemeine ftemmin
ge der geheele burgerije in het maken van Raetflieden ende andere* 
laken van grooten belange worden gevonden ende gebruikt , het 
welke doch ten aenzien van het recht der geheele Provmtie weinig ofte 
geen veranderinge maekt. 

B z 7. 'tls 
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7. 't Is waer , men kan niet zeggen , wanneer het gemeine volk 
fcodanigen overdrachte van haer natuirlijk ende oorfpronkelijk reche 
op d> Eedelen , Eygenerfden , ende Vroetfchappen heeft gedaen , is echter 
feeker, dat het niet met geweh is gefchiedt , daer van tael noch teeken 
is, ende daerom dewijl fe klaer ende ziens voor oogen is in gebruik , 
foo is onvermijdelijk waer , dat die overdrachte ten minften met ftil-
fwijgende confent des volks begaen ende te weege gebracht is , hoe
wel moogelijk daer van geen eygentlijke tijt kan worden aengewefen, 
behalwen ten tijde van 't affweeren des Konings van Spangien, ende 
het oprichten van de vrije Republijcque, die gefchiedt is door d' Eedelen 
ende Eygenerfden, ende der felver Volmachten Staets-wijle ten Landts-
dage vergadert; de Vroetfchappen doen noch wel niet bekent zijnde » 
maer de vergaderingen in de Steden te vooren gebruikelijk bykans een. 
ende 'tlelve recht hebbende. 

8. Als men nu vraegt wat recht die vergaderingen , op welke des 
volks recht is overgedragen, hebben , foo kan men niet anders zeg
gen y als dat fy hebben het recht , het welke te vooren of oorfpronkelijk^ is 
by bet meerder gedeelte des volks door flemminge in yder voorval uitgevonden^ 

9. d'Eygenfchap van overdrachte» ende blijk dat het gemeine volk 
is buiten alle oefFeninge van macht ende beverover de gemeine faken, 
brengt fûlx oogenlchijnlijk mede. 

10. En daeromme gelijk de forme ende de kracht van een valkhof Ge-
meentens-wijfe regeeringe, beftaet in een verbont, waer door alle bur
gers aen malkanderen zijn verknocht van dat fy willen te vreeden 
zijn, ende haer onderwerpen aen alles wat by het meerder gedeelte van-
alle burgers fal worden befloo'ten y foo beftaet de kracht van een Regee
ringe van weinige of een hooft , in foodanig verboadt van alle Inge-
zeetenen ofte Burgers , dat fy willen te vreeden zijn ende haer onder
werpen aen alles wat by die Opperhoofdige vergaderinge falwefenberaemt ende 
bevoolen , met de felve uitftreckingen ende bepalingen , die wj in 'b 
voorgaende Kapittel hebben verhae.lt ende needergefielt, 

11. Voorts gelijk eenige volkeren haer Gemeentens-recht hebbeö. 
overgedragen op vergaderingen van feekere perfoonen , foo is doch 
by bet meerendeel der volkeren , d eenhoofdige regeeringe voorgetrocken 
ende vaftgeftelt , eenfcieels uit vreefè van twift ende oneenigheit we
gens de veelheit van hoofden , als ook dat veele gemeenten van dien 
aerdt zijn » dat fy haer liever ende gemackelijker buigen onder een doorluchtig 
hooft, welkers luifier ende heerlijkheit haer opgetrocken houdt, als van veele 
haer mede burgeren een weinig mtmmtender als fy , ende welkers gelijcken 
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in rijkdom , ge/lachten f ende andere qualiteiten veele doorgaens onder haer 
gevonden worden. 

iz. Als dan het volk een Koning over haer geftelt heeft , indier-
voegen dat noch zy noch de voornaemfte van haer oit By een komen. 
om te ftemmen over faken van het gemeine beft , ende dat des Ko-
nings of Furften Oppermacht eenvoudelijk gefticht is , /onder bepa-
linge ofte uitneeminge van rechten die het volk voor hem behoudt, 
lbo kan ook al mede niet anders worden gezegt , of lbodanig Prins 
heeft het felve recht, dat in een Gemeentens-wijfe Regeeringe foude 
zijn by het meerder gedeelte des volks door ftemminge t'elkehs uit-
geiïiaekt » wederom met de felve bepalingen ende uitneemingen, mitjgaden 
om de felve reeden als ten aenzjen van de regeeringe der geheele burgerfchap 
ende van een vergaderinge der voornaemflen zjjn verhaelt ende aenge-
•weefen. 

13. Wy fullen hier alleenlijk herhalen defe twee Hellingen tevoo-
ren mede vermeit, ofte liever defe eene vermaninge van zich te moe
ten wachten voor twee uiterften , in het gevoelen ontrent d' Opper
macht. T e n I. dat Koningen ende Princen, beneffens andere Staets-verga-
deringen altoos moeten worden aengezjen als dienaers van de ganfehe burger-
fchap, ende afhangende van haer macht. 

14. Ten 2. moet men zich ook wachten van het ander uiterfte, t» 
weeten, dat de macht van Koningen ende andere Hooge Staets regeeringen 
oneindig foude zijn , [onder eenige uitneeminge ende bepalinge ter weerelt 
mede te brengen ofte te lijden. 

15. De reeden van de falsheit deltr twee uiterften kan blijken uit 
het geene by ons in dit ende voorgaende kapittel is geleert ende aen-
geweefèn. 

16. Maer indien het waer is, gelijk het is, dat d'Hooge Staets ver
gaderingen, by exempel; de Groote Raedt van Venetien of Eedelen 
ende Eygen-erfden in Frieflandt, mitlgaders Koningen ende Princen 
eenvoudiglijk met Oppermacht begaeft, hebben het felve recht, dat 
het meerder getal heeft, in een Gemeentens wijfe regeeringe, lbo is 
immers klaer voor oogen , dat de geene die het recht van dat meer
der getal hebben, geen dienaers van d'onderdanen zijn, noch van de 
iêlve afhangen , even foo weinig als in het voorgaende geval het meerder 
getal des volks, dienaer ende onderworpen is aen het minder getal \ In t e 
gendeel , gelik het meerdergetal d'Oppermacht heeft in haer fèlfs en
de on-afhankelijk van het mindergedeelte , foo kan ook met anders, 
aijn, of de geene die wy beweefen hebben in hun recht getreeden te 

B 3 ~ ' zijn* 
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zijn, moeten ook haer eygen ende des volks meeftersmitlgadersiondeî* 
af hanginge ende onderwerpinge ten aenzien van de meenigte zijn. 

17. De faîsheit van het ander uiterfte moet ende kan blijken uit het 
geene wy' in't voorgaende kapittel hebben bygebragt, tot bepaiinge van 
de macht die het meerdergedeelte in een gemeentens-wijfè regeeringe 
heeft over het mindergetal, waer van wj de toepasjingen ende byfindere 
gevolgen op een ander plaetfi [uilen hebben. 

18. Alleenlijk mach hier wel worden opgevat , ende bewaert tot 
toekoomende gebruik, in wat voegen gezegt wort by de Rechtfge-
leerden, de Wetten zijn overeenfiemmingen van het volk ; te weeten , voor 
foo veel alle de beveelen der geener die d' oppermacht hebben, fteu-
nen op dat oorlpronkelijkverbontvandeburgerfchap, dat (y te vreeden 
[uilen z.ijn, ende haer onderwerpen alle beflditen ende beveelen der geenerdie 
d'oppermacht hebben, waer in verftaen worden alle te confênteeren, die 
naderhant zich by de lèlve burgerfchap koomen te vervoegen, om dat 
fy wel weeten, dat fy anders niet konnen geleeden worden ende dat 
de gemeene faek niet kan beftaen fonder fòodanige onderwerpinge en
de waerneeminge der Wetten. 

V» K A P I T T E L . 

Waer in de Voornaemjle reedenen van de contrarije gevoe
lens "frederlegt leorden. 

1, /^^"\ M dat dele quaflie die wy in de voorgaende kapittels verhan-
f 1 dek hebben, is de grontflach van de burgerlijke rufte, faFt 
^>+~r van nooden zijn, de voornaemfte reedenen van d'uiterfte 

opinien, by ons verworpen, kortelijk te wederleggen, ende vooreerft die 
voortgebracht worden voor het gevoelen, dat de Regenten noit anders 
zjjn als dienaers van het velk^ ende dat d'oppermacht altoos by de geheels 
Gemeente foude zijn. , 

z. D'eef fte reeden voor dit gevoelen is, dat die een ander fielt ende maekt, 
meer ende meefter is van de geene, dien hy gemaekt ende geftelt heeft; nu is 
feeker, dat in wilkeurige regeeringen de Regenten eeril geftelt worden 
by het volk. 

3. Hier 
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3. Hier op dient ten antwoort, dat dele regel niet altoos vaft gaet, 

tnaer dat fy ophoudt in alle dingen, die van aenbegin zijn wükeurig 
ende naderhant nootiàkelijk worden, gelijk een vrouwe die kieft ende ftelt 
de man boven haer, daerom naderhant niet meer noch meefterfe van 
de man is 5 minderjarige kiefen ook voogden over haer, ende worden 
echter onderdanig aen de felve; by ouds konden de lieden haer vry-
willig geeven in flavernije , ende kiefen haer felf een Heer } die ly 
als flaven onderworpen wierden, dat foo wel in de Joodfche als in de 
Roomfche rechten bekent is. (a) Soo moet dan uyt de natuire der 
laken worden afgenoomen, of de verkiefinge ende ftellinge, met die 
meeninge gefchiet, dat de gekoofène ende over onfè perfoonen of goe
deren gefielde machthebber , altoos lal afhangen van de kiefer ende 
maker, dan of hy een ware ende onwederroepelijke macht fal genie
ten , ende hoedanige in het ftuk van regeeringe behoort te worden 
Verftaen, is in de voorgaende kapittelen genoegfaem betoont. 

4. De tweede reeden is, die to t , en om een anders nut, gerijf ende 
welvaren wort geftelt r is minder als die, om welkers wille hy geftelt wort % 

gelijk d'Apoftel in Jfeerfle brief tot de Corinthen 't w.cap. bewijft d'on-
derwerpinge van de vrouwe, daord^t^gefchapenis, om des mans wil
le ; tm «,*ƒ» ongetwijvelt de Koningen om't volk^ ende niet het volk^ om haer ; 
wy antwoorden , dat dit argument in zich felfs geen kracht van be-
fluit heeft, om dat het nut ofte profijt ende macht niet aen mal
kander hangen , nochte uit elkander vlqeijen. de voogdije is on-
getwijvelt tot nut ende profijt der minderjarige geordonneert» ende 
des niettemin zijn de minderjarige hare Voogden onderworpen, 't is-
Waer als yemants onderwerpinge vaft ftaet op een ander grondt van, 
reedenen, foo kan defè reeden daer wel met vrucht ende kracht wor
den by gevoegt , om d'onderworpene peribon met lijdtfaemheit fijn, 
ftaet te doen erkennen, maer fy is niet beftant om de kracht van heer-
fthappy bloot alleen te beveiligen, ende foo meinen wy dat d'Apoftel 
hebbende voor uit-geftelt ende beweefen, dat de vrouwen hare man
nen onderdanig moeten zijn, den fel ven te gemoete voert, dat fy iùlx 
met goeden gemoede behooren te doen , als weeftnde nae ende om de 
man gefchapen^ 

y.. De derde reeden ; de macht der Regenten is voortgekomen tejt de-
wille des volks, de welke niet kangeprejkfneeri worden, foodamg te zijn 
geweeft , dat het geheele volk^ [oude zijn in d'abfolute macht van een ofte 
van weinige ; wy antwoorden , de wille moet blijken uit de woor
den ende uyt de natuire der fake i De woorden hebben wy gezegt te 

fa.) §,^.lnft,dejur.perfon*Exad,3i.}i*(), moe-
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moeten zijn eenvoudig ende fonder bepalinge , wanneer ^oppermacht 
des volks gegeeven wort aen een of weinigeperfoonen, fonder wijders, ende de 
natuire der fake is hier boven overvloedelijk aengeweefen: indien een volk 
wilde dat de Regenten niet lullen hebben een abfilute macht,foo moeften 
ly dat met woorden hebben uitgedrukt, ende wy zijn van dat verftant 
dat in de macht is van een volk om in het ftichten van een oppermacht fò-
danige bepalingen te maken, als fy willen, maer dat niet hebbende gedaen, 
foo konnen fy haer niet aenmatigen , dat fy hebben overgedragen. 

6. D e vierde reeden, de beftieringe van bet gemeene beft wort de Re
genten aenbevoolen van bet volk_, haer wort tot dien einde lafl gegeeven, 
nu is feeker dat alle lafihebbers gehouden zjjn reekenfchap van hare bedieninge 
ie geeven, ende buiten twijvel zjjn de geene die reekenfchap eyfchen meefiers 
•van de geene die fe doen, maer wy ontkennen dat het kielen der Regen
ten is een laftgeevinge, niet meer alshetkiefenvaneenmanofVoogdt 
voor laftgeevinge kan worden gehouden. 

7. De vijfde reeden wort uit de H. Schrift genoomen, ende uit het 
verbont dat er geweeft is, tujfchen GoJt, het volk, ende Koningen van 
IJrael, met inhout, dat fy Godtsvolkfittden z,ijn t welkjuerbontgebrookenzjjn-
4e, foude foo wel het volk^als de Kooningen verkoren gaen. (t>) 

8. Sy willen dat de Koning ende het volk vyt dit verbont elk voor 
het geheel zijn verbonden geweeft , ende dat de Koning niet alleen 
fchuldig was, aen het verbont-breeken, indien hy felfafviel, maer ook 
als hy het volk niet belette af te vallen; in tegendeel dat het volk niet 
alleen fchuldig was voor hem fèlf, maer ook voor den afval ende fon
den des Konings, daer voor het volk ook ftraffe heeft moeten lijden, 
gelijk daer-van exempelen zijn, (c) vervolgens moeft het volk recht 
hebben, om den Koning te beletten van afval ende van fonden, want 
het ongerijmt fòude zijn, dat het volk aen de fonden des Konings ge
houden ende fchuldig foude weefen, fonder eenig middel te hebben, 
om de felve voor te koomen, dewijl doch niemant boven fijn vermoogen 
kan gehouden zjjn. 

9. Wy antwoorden , uit dit verbont zijn waerlijk Koning en
de volk gehouden geweeft , de Koning voor fijn eygen perfoon 
ende ampts-halven , indien hy fijn ampt niet gebruikte tot weerin-
ge van fonden ende afgodery, het volk was gehouden voor hem fèlf 
ende niet voor den Koning, foo verre fy niet in eeniger manieren haer 
aen s' Konings mifdaet deelachtig hadden gemaekt ? om den Koning te 

dwin-
00 al^oa: cap'. xi.V. 17. *aCr<3»; %•$> V. 16. iSam: 12. 16 ij.mde'thffii. 

(c) %$Am:%<eaitl(iep;ecaï, 
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«åwingen, blijkt genoeg daer uit, dat de Propheeten de Koningen vry-
moediglijk aenfpeekende ende dreigende Gods oordeelen , noit het 
volk hebben aengeport om den Koning te dwingen of te ftrafïêa 
over fijne fonden. 

io. Het welke fy hadden moeten doen, indien het volk daer toe recht 
hadde gehadt; wy konnen ook niet zien, dat het volk is geftraft geworden 
om de perfoneele miidaden der Koningen buiten haren ichult, want 
fulx is tegens de grontregei der ftraffen en rechtveerdigheit, die Godt 
hem fel ven toe-endedemenfchen voor.fchrijft. (d) 

i i . Dit weeten wy , dat Godt de Heere|er occajîe van de fonden 
der Koningen, gelijk ook van ouderen, wel gewent is plagen te len
den over het volk ende over de kinderen * waejr mede der Koningen 
ende der ouderen ftraffe ook wort te weege gebragt, ende vermeer
dert ; maer men moet niet zeggen, dat ten aenzien van dat volk , en
de die kinderen felf, Godt Almachtig geen rechtveerdige oorfake fou-
de hebben, om haer met fodanige plagen te befoeken. d'Heere ftraft 
dan de fonden der Koningen in het volk , ende der ouderen in de 
kinderen, om dat fulx haer ook betreft, maer hy ftraft te gelijk d'ey-
gene fonden des volks ende der kinderen; men heeft niet van nooden 
eenige toegereekende fonden te ftellen als alleenlijk de erffonde, om 
dat in d'eerfte ouderen het ganfche menfchelijk^geflachte gefondigt heeft, dat 
nergens in andere menfchen of byfondere voorvallen ftaet ge-
fchreeven. 

iz. Het tweede uiterfte gevoelen, waer door de macht der Regen
ten oneindig wort gemaekt, fònder dat er eenige bepalinge of ftilfwijgen-
de foude verftaen , of uitdruckelijk fòude bygevoegt worden, iteunt 
op een reeden, die wat verder is gehaelt, ende fpeelt op de gronden 
by ons te vooren needergeftelt. fy zeggen dat het een volk willende 
Scheiden uit fijn natuirlijke ftaet van krijch ende werringe, maekt een 
verbont, van haer t'onderwerpen de wille van het meerdergetal des 
geheelen volks, ofte van een Staets vergaderinge, of wel van een per-
loon; dat hier door d'eene burger aend'ander wort verbonden, maer 
niet het meerdergetal als een lichaem , nochte ook een vergaderinge 
ofte de Furft , om dat die het felve recht hebben, ende dewijl 'er dan 
geen verbintenifïè tuflbhen het geheele volk ende het meerdergetal, 
dat 'er ten tijde van dat verbont noch niets is, of tulTchen de geene 
die hun recht hebben kan zijn, foo volgt ook dat het felve meerdergetal, 
of d' andere Regenten niet gehouden zijn aen eenige conditien , ofte 

I I Deel. " C ' bepa-
{à) Dtuttronzz^, 16.Eçech: ig.20- xCon-. 146> 2,2<joni 155.», 
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bepalingen, noch aen eenige breekingen van 't verbont, fy zeggen dat 
de beloften die naderhant worden gedaen , met of fònder eede, niet 
als bloote toezeggingen zijn , die de Regenten wel in haer gemoedt 
vaftmaken om ie nae te koomen, maer die geen recht geeven aen 
het volk om te eyfchen d'uitvoeringe van dien, veel min omgewelt 
tot dien einde te gebruiken. 

13. En hier toe gebruiken fy defe reeden, dat het mindergetal des 
volks, nae dat bet meerdergedeelté is uitgevonden, geen volks recht meer 
heeft, alfoo dat geheel en al is by het meerdergedeelte , foo dat het 
mindergetal gereekent wort , als of t' er niet was , immers niet an
ders kan gehouden worden, als voor onderworpene perfoonen hooft 
voor hooft, fònder eenig recht of aenzien van volk, of eenig bur
gerlijk lichaem. dit is de grondt waer op ipeelt het wijdluftig traiïaet 
van Thomas Hobbes Engelfman in fijn boek van de Burger en de Levia-r 
than, 't welk dan alfoo vervolgens van het maken der Staets vergade
ringen ende Koningen foude moeten worden verftaen. 

14. D'antwoort hier op fàl tweeleedig zijn, gelijk het maeken der 
Regenten tweezins kan worden begreepen, ende in het werk gefteltj 
Eerltelijk, wanneer een volk nieuw elijk Scheidende uyt de ftaet der 
natuire haer onderwerpt het goedtvinden van't meerdergetal, anders 
van een ofte weinige die het over zich ftelt ; laet ons eerft blijven 
by de gemeentens-wijle regeeringe, ende het onderfcheit van 't min
der of meerdergetal, als het gebeele volk haer onderlinge verbindt» 
om zich de meerderheit van ftemmen t'onderwerpen, foo is 'er nie-
mant van al den hoop, die niet aen d'andere verbonden is, tenminften, 
daer toe, dat hy dat gemeine verbondt niet lal misbruiken ten gemei-
nen verderre ende tot erger als fy 't te vooren hadden, vervolgens zijn 
ook de geene die in't meerdergetal koomen, aen die felve belofte ver
bonden , ende blijven verbonden , fèlf als fy door overeenftemminge 
macht over d'andere gekreegen hebben, waer uyt dan volgt, dat fy 
tegen de voorgaende belofte doende, verbont-breekers zijn. 

I J . Voor het tweede moet men aenmerken het geval dat meer ge
bruik heeft , te weeten als een volk al lange vergadert tot een bur-
gerfchap haer op nieuw onderwerpt aen eenig Pnns of Staets-verga-
deringe, indiervoegen dat het volk aen d'eene kant fijn wille verkîaert» 
ende de gekoofene perfoon of vergaderinge lulx aenneemt aen d'ander 
zijde,, dan is 'er geen reeden van twijvelinge terwerelt, waerom bei
de partijen aen malkanderen niet iòuden konnen worden verbonden, 
ende dienfvolgens als het volk feekere conditien bedingt van fijne Re-
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genten , Soo zijn de felve daer aen gehouden , ende die verbintenis 
lê duirt ook, als het volk gefcheiden, ende elk tot het zijne wederom 
gekeert is, ende fulx, om dat alle verbintenilîen nae rechte geduirig 
ende eeuwig zijn , waer van wy d'efFeclen ende toepaffingen op een 
ander plaetfe fulîen hebben. 

16. Wy moeten ook behalven de twee uiterfte doolingen hier bo
ven gemelt, verfaken een ander gevoelen, 't welk eenige drijven, te 
weeten , dat wel d' Oppermachten niet altoos zijn dienaers van 't 
volk , ende niet altoos meefters , rrtaer dat fy. gehoorfoemt moe
ten worden, als fy wel regeeren; doch niet als"fy qualiik regeeren; 
dat kan wel waer zijn foo verre fy yets mochten gebieden, dat Godt 
uitdruckelijk verbooden heeft , of wanneer het aenloopt , tegen de 
bepalingen die wy gezegt hebben in alle regeeringen plaetfe te heb
ben , maer anders hangt de gehoorfàemheit van de onderdanen geen-
zins van het goedt of qualijk regeeren der overmachten, nademael dat 
niet als een macht ter beede foude zijn, in 't minfte niet bequaem, om 
vreede te houden, allbo een yder hem foude willen ftellen tot Rich
ter, over het doen der Regenten , ende van fijn eygen oordeel het 
gehoorlàmen afhangen, dat een regeennge foude z.ijn om het onderjle alle 
dagen boven te doen keeren. 

1.7. De H: Schrift vermaent ons anders , niet alleen den goe
den, maer ook die hardt ende befwaerlijk zijn, te gehoorlàmen, (e) 
ende dit wort ons allenthalven in de Heilige bladeren ingeprent, fon-
der ergens te leefen, dat men de beveelen der Overheeden mach ver
achten , behalven als fy aenloopen tegen Gods undruklijke beveelen, dan 
heeft plaets 't geene defelve Petrus tot den Raedt der Jooden zeide, 
men moet Godt meer gehoorzamen dan de menfchen. 

18. Daer valt groot bedenken , hoe men fal neemen de plaets (f) 
âlwaer Samuel het volk willende afmanen , van een Konink te kie
len , haer voorhout hoe de Koningen regeeren ; in de text is een 
woort , dat d'oude griexfche ende latijnfche overzetters, ook d'oude 
hooge ende nederduitlche vertaelders hebben genoemt het recht dei 
Konings , dat aldaer foo befchreeven wort , als of de Koningen 
macht hadden met hare onderdanen lichamen ende goederen , te 
doen wat fy wilden , ende nademael Mofes de plichten des Ko
ning ganfch anders verhaelt, (g) foo hebben onfe nieuwe overzetters 
gemeint, dat fy die plaetfe niet moeften vertalen, van het recht maer 

C 2, van 

(e) i Vet. 2. V. i8. (0 1 Sam. cap: 8, V, 9. il, ende >»/?, (g; Peutc 
nommm 17. v, 14. 
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van de wijfe des Konings. dewijl echter het hebreufèh woordt aï-
daer van den Heiligen Geeft gebruik doorgaens beteekent recht, foo 
foude men dat woort wel mogen behouden met deien fin, dat het 
volk immers een Koning hebben willende moeften weeten , dat fy 
haer felf een hard jok onderwierpen , als moetende gehoorfaem, 
aijn , niet alleen aen de goede , maer ook aen de quade ende boos-
aerdige Koningen , welkers ongelijken over lijf ende goedt de par
ticuliere burgers en ingezetenen iouden moeten lijden, fonder hen 
daer tegen te mogen opftellen , hoewel de Koningen qualijk regee-
rende geenzins haren plicht fouden voldoen ,, maer hen felven de 
ftraffe van Godt Almachtig onderwerpen. 

19. Invoegen het recht des Konings tweezins foude moeten worden 
aengemerkt, ten eerften, foo verre iy aen Godt de Heere reekenfchap 
fchuldig zijn , ende ten tweeden > foo verre d'onderdanen tot lijdt-
faemheit worden verhonden, welk onderfcheidt ook in andere mach
ten wort befpeurt, als die van een vader over een kint, van een man 
over fijn vrou, fy hebben voor Godt den Heere geen recht over haer 
vrouwen en kinderen , als die met billijkheit ende fàchtmoedigheit is 
vergezelfchapt , maer daer uit volgt niet dat vrouwen ende kinderea 
vry zijn van de bandt van onderdanigheit, ende recht van tegen-
ftant hebben, foo haeft de man of vader de palen van billijkheit en
de fàchtmoedigheit te buyten gaen. Soo dat men ook wel kan zeg
gen , dat het recht der Vaderen ende mannen is over hun vrouwen 
ende kinderen macht ende Voogdije te hebben , al fchoon fy qualijk 
handelen. En daerom gaet de reeden onfer overzetters niet váft, indien, 
dat het recht des Konings waa, dat van Samuel den volke voorgehou.-
den w o r t , foo foude zAchab niet dan recht geoefFent hebben tegen 
'Naboth, want wy hebben gezegt , dat dit recht niet wechneemt de 
fònden ende gruwel der Koningen te buiten gaende het voorfchriftvaa 
Gods Wet. 

VI. K* 

wumkes.nlwumkes.nl



I. Boek, V I . Kapitte!. %t 

VI. KAPITTEL, 

*Befchrij†>'mge der*Oppermacht. 

Wat Oppermacht %y. Wart qttalyk geåeilt in delegeerende ende gedelegeerde 'Exent' 
felen hier Van in Frieflandt ende in Hollandt. Vat Forme "van Regeeringe , kleinheit 
of grootheit eens Volks, Tijdt, Woorden ende tytels, jils ook "verbonden geen 
"peranderinge in á' Oppermacht geVen, 

i. É ~ ^ I t foo in't gemeïn vooruit hebbende geftelt, Sullen wy 
1 1 wat nader bezien wat Oppermacht is , ende vervolgens de 

**—**̂  felve befchrijven aldus. Oppermacht is niet anders, als een macht 
om te regeeren een volk.» indiervoegen, dat het verhandelde door geen andere 
menfchen wille kan worden verandert. 

2, Sy wort by veelen verdeelt, dat fy is of delegeerende ofgedelegeert,' 
de delegeerende wort genoemt, d' Oppermacht der geener die een ander 
of meer andere ftellen om het volk te regeeren. gedelegeert noemen 
ly âïe welke dan is by iulke die van andere gekoofên ende geftek wor
den , om de regeeringe waer te neemen. 

5. Maer wy konnen afneemen uit het geene te vooren is geleert,' 
ende uit defe laetfte befehrijvinge, dat dit onderfcheidt ende dele dei-
linge onnoodig ende ongegront is; het koamt alleen hier op aen, of 
de handelingen der geener die het volk regeeren konnen verandert 
worden, by de geene die haer hebben geftek of niet 5 mitfgaders of 
ly gehouden zijn in faken van byfonder belang rugge fprake met hare 
committenten te houden of niet ; indien jae, dan is 't feecker, dat de 
gedelegeerde of Gecommitteerde hebben een afhangende macht van 
hare committenten, ende dat haer geen Oppermacht kan toegefchree-
ven worden , maer foo ly tot fulks niet zijn gehouden, foo blijkt int 
tegendeel, dat de committenten hare macht hebben overgegeeven, ende 
dat de macht der Gecommitteerden is een ware Oppermacht , wel
kers eygenfchap moet -worden afgenoomen uit d effeüen , dat is} uit de wer
kingen , gelijk in alle ftucken van de burgerlijke wetenJehap in de 
Rechtkunde wort aengemerkt. 

4. Het is nootfakelijk 4,at wy dit toepafîèn op de Regeeringe va» 
jG 3 " ,ö-ife 
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onfe Provintie , vergeleeken met die van Hollandt ende andere ; by 
ons worden de faken ten Landtfdage verhandelt met een vrije macht, 
ende de Gecommitteerde worden geftelt fondcr rugge-fprake , ver
volgens de Refiktien ten Landtfdage genoomen worden by de com
mittenten noit gerefûmeert , ende konnen by de fèlve niet worden 
Verandert , waer uit dan v o î g t , 8 ^ by degez^amentlijke Volmachten ten 
Landtfdage waerlijk^is d''Oppermacht van de gemeene Staet, hoewel niet on-
eyndig, gelijk reede gezegt is ende noch fal aengeweefën worden. 

5. Dit kan onderfcheidentlijker aengemerkt worden uit de verge-
lijckinge van Hollandt, alwaer de Gecommitteerde ten dachvaerde , ge
lijk men fpreekt , geen vrije macht hebben om Refolutien nae haer 
believen te maken, maer fy brengen daer de befluiten van hare Com
mittenten , ende foo dikwils yets voorvalt , waer over fy niet genoeg 
geinftmeert zijn , foo moeten fy t' elkens rugge-fprake met hare prin
cipalen houden, gelijk fy doen : even foo als in de Staten Generael de 
Gecommitteerde van de refpeüive Provintien niet anders zijn als Afgezan
ten van hare Committenten, ende in alle voorvallende faken daer op fy niet 
gelaftet zijn , haer tot het, goedtvinden van hare principalen moeten 
ende pleegen te refereeren , waer uit dan af te neemen is , dat d' Op
permacht van de Vereenigde Nederlanden niet is by de vergaderinge der 
Heeren Staten Generael. 

6. Uit de befchrijvinge der Oppermacht vooren geftelt, vîoeijen 
noch meer aenmerkingen , die alle van fonderlinge nette zijn. ten 
eerflen, dat in het weien der Oppermacht geen veranderinge maekt, 
of fy geoeffent wort by het geheels volk^, of by een Staets-vergaderinge, 
of by een i¾r/? \ d' Oppermacht is allenthalven even goedt, als maer 
het gehandelde by de Regenten niet k§n rechts-wijfe verandert worden. 

7. Ten tweeden , dat in defên geen onderfcheidt is tuffchen Erf-
regenten ende die verkporen worden, als maer de gekoofene foodanig ge
ftelt zijn , dat hare befluiten ende beveelen geen veranderinge door 
andere te doen, zijn onderworpen. 

8. Ten derden , de kleinheit ende de grootheit van een volk ofte 
Staet , kan ook geen onderfcheidt brengen in het recht der Opper
macht , invoegen de Staten van Frieflandt, even foo wel d' Opper
macht hebben van hare Provintie, als eenig Koning of Keyfer over hun 
wijd uitgeftrekte Landen ende volkeren fouden konnen hebben, na-
demael hare befluiten even foo weinig veranderinge als d'hare zijn 
onderworpen. 

9. Ten vierden , geeft ook geen veranderinge in't vv'efen der Op
permacht, 
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permacht, of (y voor een tijt dan of'Jy Seàuvriglijkjc)', Want in veele Re-
fublijken hoe grooter macht , hoe korter van tijt fy wort gemaekt, 
lbo dat defe bepalinge des tijts, geenzins ftrekt om de macht in dien 
tijt minder te maken , maer om het perijkel van die groote macht 
voor te koomen ende te beletten, dat fy niet tot tyrannije misbruikt 
foude mogen worden. Staets ende Rechtfaken worden geoordeek, 
fio wy gez.egt hebben nae d?ejfeiien , dat is, nae de werkingen die van 
haer af koomen. hebben jaerlijxe Regenten van een Staet voor dat jaer 
een onveranderlijke macht , om te doen in de gemeine faken wat ly 
bevinden te behooren , foo hebben fy waerlijk^ d' Oppermacht voor dat 
jaer , gelijk by ons van de Volmachten ten Landtfdage een yegelijk 
bekent is. 

ip. Wel is waer , dat het ontzach ende waerdigheit in d' oogen 
der menfchen minder is , hoe korter de tijt aen de Macht-hebbers is 
voorgefchreeven, maer het felve kan geen veranderinge geven altoos 
in d'efFeclren ende uitwerkingen der Oppermacht. 

11. Ten vijfden; men moet zich niet laten verleiden door woorden 
ende door tijtels om van d' Oppermacht t' oordeelen, maer altoos fien 
op de wettige effecten ende uitwerkingen, gelijk gezegt is. de Keyfer 
van Dttitjlandt) de Koning van Poolen, hebben beide geenOppermacht 
over haer onderhoorige Rijcken , om dat fy d' effecten der Opper
macht ende des felfs vrije uitwerkingen niet hebben ; d' Hertogen van 
Venetien ende van Genotta, hebben 't alfoo weinig, hoewel anders de 
name van Hertog gewoonlijk Oppermacht te kennen geeft , als de 
volkeren daer van fy Hertogen zijn geen andere Oppermachten kennen, 
gelijk d' Hertogen van Vlorentien, Savoyen, ende andere. 

iz. Som tijts wort ook de ware Oppermacht gevoert by de geene 
die de naem niet willen hebben , ende daerom een andere tijtel ge
bruiken voor een Mom-aenzicht by het volk , gelijk onlangs de Pro
tector in Engelandt, ende d' Heitogen van Saxen in Frieflandt , met de 
naem van Erf-Stadthouder hebben gefpeelt. 

13. De name van Volmachten by ons gebruikelijk , beteekent ey-
gentlijk een lafthebber die van lijn meefter afhangt ende hem reeken-
ichap fchuldig, foodanige ook eertijts onfe Gecommitteerde ten Landts-
dage zijn geweeft, als fy rugge-fprake moeften houden, maer zedert 
het recht ende macht verandert zijnde, foo is echter deièlveende oude 
naem gebleeven, die men nu lbo kan verftaen, dat fy beteekent een 
volle opgedragene macht, foo als d' Oppermacht befchreeven is geweeft. 

14. Ten z.efden j nauwe verbonden niçt andere volkeren neemen 
ook 
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ook d'Oppermacht niet wech, lbo lange daer blijft d'onveranderlijke 
dsfpoftie van de voornaemfte rechten der Oppermacht , maer echter 
gefchiedt door fulke verbonden een verminderinge der macht, foo 
verre d' eene verbondene buiten het confent van fijn geallieerde niet 
kan difponeeren over foodanige faken, als in 't verbondt bepaelt ende 
vaftgeftelt zijn. 

15. Dit blijkt in 't Duitfche Rijk , alwaer yder Forft ende vrije 
Stadt heeft het gebruik van de rechten der Oppermacht, behoudens 
het geene door de wetten des Rijks aen den Keyfer ende Rijks-ver-
gaderinge is opgedragen ende verbleeven. 

16. Klaerder is noch het exempel van de Svvitfers ende Vereenigde 
Nederlanden, voor defen gemelt , die yder een zeer nauw verbondt 
onder haer ende met roalkanderen .hebbende , daerom niet laten de 
ware Oppermacht elk in den haren te hebben ende te oefFenen. 

17. Des moetende fy waerneemen de conditien van't verbondt, 
ende foo verre ïy die niet waerneemen, korinen fy van d' andere ge
allieerde gedwongen worden tot ver-vullinge ende naekoominge van het ver
bondt , 't welke niet meer ftrijdt tegen't recht der Oppermacht , als 
wanneer twee Koningen of vreemde volkeren , d' een den andere 
dwingen tot onderhoudinge van de gemaekte verbonden , of ook 
ftraffen over het niet onderhouden , gelijk allenthalven gefchiedt; 
ende mede in de Vereenigde Nederlanden geen exempelen van ont-
breecken. 

18. Maer buiten de uitgedrukte conditien des verbonts , lbo heeft 
het meerder getal der bontgenooten over d'andere niets te zeggen. 
En daerom valt geen appel uit de byfondere Frovintien tot de verga-
deringe der Staten Generael, in eenigerhande faken oftemanieren, ge
lijk de Staten van Frieflandt daer van zeer hertig ende grondig heb
ben gelchreeven aen de Staten Generael, in den jare 1628. byAytzema 
ik "'t achtjie boek^ te leefen , ende naderhant hebben de felve Heeren 
Staten van Frieflandt verklaert by hare ingezeetenen , mifdaedt van 
gequetjie Majefieit te lullen worden begaen , zegge, by de geene die 
klachten over de Regeeringe aen de Heeren Staten Generael fouden 
hebben gebracht, by i¾ccaet van den 14.Fehr. 1678. 

19. Wat meer is, ongelijke verbonden, waer door d eene verplicht 
is geit of volk te fchaffen tot dienft ende op bevel van een ander, of 
om tribuit te betalen , fulks neemt noch d' Oppermacht niet wech, 
als maer anders de handelingen nopens de gemeine faken aen andere 
niet worden onderworpen gemaekt. jae wat meer is, een Leenman 
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kan wel hebben de ware Oppermacht over fijn volk, gelijk de Koning 
van Napels , ten aenzien van de Paus ende de Furfien van Dmtjlandt, 
ten refpe&e van den Keyfer, want de dienften die een Leenman aen 
fijn Heer belooft, laten doorgaens de rechten der Oppermachten over 
yder Leenman fijn volk ongeroert ende ongekreukt. 

VIL K A P I T T E L . 

Vdn de beydinge der Opptrmacbt door Fundamentele Wettem 

rjtlgetnùne bepalingen der Oppermacht in alle 'Regeeringen. Wat eygentlijk fundœ** 
mentele betten i<jn } en "fw/Ae met oplicht op den Staet Van friejlandt in 't 
byfander. 

i . " W y Y hebben meeîmàïen gezegt , dat d'Oppermacht waer-
\ \ / lijk is een meefterfchap over het geheele volk , maer 

* » toch niet in 't oneyndig ; wy hebben voor eerft uitge-
nootnen de macht over de beweegingen , ende de gevoelen des ge-
moets , ende de beveelen van Godt Almachtig , waer van beneeden 
breeder [hl gehandelt worden. 

2,. Noch hebben wy gezegt, dat geen regeeringe voortkoomende 
uit de wille van 't volk macht heeft , om d' onderdanen buiten forme 
van recht te berooven van lijf ende goedt. 

3. Behalven defe generale pointen kan noch d' Oppermacht bepaek 
Worden door fundamenteek wetten , van de welke niet t' onrechte by 
Hobbes is gezegt, dat 'er niets meer wort gerept ende minder wort ver-
ftaen , als dele fundamenteele wetten; wy willen ons ook niet laten 
voorftaen dit verftant gevonden te hebben , fullen echter y-ets daer 
van moeten ter nederitellen, fòo veel de Rechtkunde op ongetwij-
velde reedenen aen de hant kan geven. 

4.. Het is bekent, dat de wetten zijngefchreevenofongefchreeven, 
ende dit onderfcheidt moet alhier ook worden aengenoomen ; d'on-
gefchreevene fundamenteele wetten zijn of algemem , rakende alder-
hande Regeeringen, of die op yder Staet in 't byfonder pallen; d' al-
gemeine zijn eerftelijk die bepalingen, die wy voor defen endenufoo 

ï l Deel. D even 
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even te vooren hebben gemelt, koomende hier op uit-, dat de vrjheiî 
der perfoonen ende d? ejgendom der goederen niet en is gegeeven in de macht. 
ende wille van de Regenten, buiten ordere van Recht. 

j . Ten tweeden , dat geen Regenten d' Oppermacht konnen over
dragen op een ander, foo verre ly de felve niet hebben in haer patri* 
monie , waer van beneeden fâl worden gefprooken ; noch ook eenig 
recht des felfs aen een ander in den felven Staet, on-affcheidelijk 
toeftaen , om dat'er dan twee Oppermachten in een Staet Sou
den moeten zijn. 

6. Ten derden, dat fy het territoir van de Regeeringe niet mogeà 
Scheiden ofte veralieneeren, ofte tot een gedeelde van een ander Re 
geeringe maken. 

7. Ten vierden , dat in Koningrijcken ende Furftendommen die 
fuccesfijf ende niet patrimonieel, zijn de mans voor de vrouwen, ende 
d'eerfte voor de naegeboorene worden geroepen ende geftelt. 

8. De byfòndere fundamenteele wetten rakende yder Staet, zijn ey-
gentlijk alle ordonnantien, die in't ftichten van een Staet voorde vol-
ltoomene overdracht der Oppermacht worden yaftgeftelt, ende die be-
hooren dan ook wel meeft gefchreeven te zijn, hoewel dat met altoos 
gebeurt, gelijk in Vrankrijk de Salijcjue wet, waer door de vrouwen 
van de Koninglijke Familie, ende die uit haer gebooren zijn, van de 
kroon worden uitgeflooten, is ongefchreeven. even gelijk foodanige 
Schier in alle d' andere Koningrijcken gevonden worden, als in Enge-
landt , dat geen fchattingen als met confent van 't Parlement mogea 
Worden ingevoert, ende over het volk omgeflâgen. 

9. En hier van is ' t , dat dikwils Regenten geftelt worden met die 
conditie , dat zy niet lullen vermoogen te rmverfeeren , dat is, om 
verre te werpen de fundamenteele wetten des Landts, fonder dat ech
ter foodanige wetten ergens uitgedrukt ofte befchreeven gevonden 
worden. 

10. Indien foodanige bepalinge gefchiede by nieuwe ftichtinge van 
een Staet, fy foude van geen gebruik nochte van eenige kracht zijn , 
buiten de gemeine bepalinge van alle Regeeringen •vooren gemelt , maer als 
Jy gevoegt wort by de llellinge van de Regenten o-ver een Staet, die 
al lange gernaekt is , foo kan fy niet buiten fpeciale kracht ende ge
bruik zijn , om dat men van geen wijfè lieden moet denken , dat fy 
woorden fònder zin gebruiken, ontrent verleedene of tegenwoordige 
faken j als men fpreekt van wetten die noch ftaen gernaekt te wor
den - foo konnen ly in vergetelheit koornen % maer als men Ipreekt 
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Tan wetten die der .rijn , foo moeten 'er in waerheit eenige weefen, 
of de reeden is buiten fpoor. 

i i . Moeten dan voor eerft onder fuiken generale benaminge ver-
ftaen worden de gronden , waer op yder regeeringe byfonderlijk is 
gefticht, daer toe by ons ongetwijvelt moeten gebracht worden defe 
itellingen. 

iz. Ten i. dat d'Oppermacht alhier is oorfpronkelijk by deftem-1 

dragende Eedelen, Eygen-erfden, ende Vroetfchappen; ten z. dat 
defe d'oeffeninge van d' Oppermacht voor 't eynde van yder jaer fon-
der rugge-lprake moeten overdragen op hunne Volmachten , ten g, 
dat defe Volmachten niet langer mogen. regeeren als een jaer tijts, 
ten 4. dat niemant recht van ltemmen in't maken van Volmachten 
ende andere gemeine laken heeft , als de bezitters van ftemdragende 

f oederen, te Landwaerts , ende die van oudts dat felve recht in de 
teeden nebben. 

13. Ten 5. dat de hooge Ampten ende Collegien van Staet in haer 
Wefen niet mogen verandert worden, ten 6. fchijnt hier mede toe te 
behooren, dat á? Vnie met de andere zes Provintien werde onderhou
den , ende ten 7. dat de gereformeerde Religie nae Godes woort ende 
Formulieren van eenigheit werde bewaert. 

14. Wy hebben gezeit, dat door foodanige fundamenteele wetten de 
Oppermacht bepaelt wort, maer men moet niet denken, dat fy daer 
door foude wechgenoomen worden, als maer de Regenten behouden 
de vrije dijpojîtie over het gemeine weefèn, fonder dat fy aen yemant 
anders onderworpen, of haer doen by yemant verandert fòude mogen 
Worden; de macht fchoon eenigermaten enger gemaekt, laet daerom 
niet d' Opperfte ende Souveraine te zijn , als aen die uitgenoomene 
pointen niet wort geroert. 

ij. Onfe voor-ouders hebben in de capitulatie met Keyfèr Garel, 
eer hy noch Keyfer was , in den jare 151 ƒ. bedongen als een funda
menteel point, dat ingevalle fwarigheit rees tuffchen hem als Heer 
van Frieflandt ende de Staten , alfdan beide partijen haer het zeggen 
van een derde onpartijdige fouden onderwerpen, te zien byWinfemim 
in fijn Friefche Htflorie op het felve jaer , alwaer hy ook het inftrument 
iel f van woord tot woorde verhaelt. 

16. Soodanig ackoort kan al fwaerlijkbeflaen, met den aert der Op
permacht ; dat een Furft fijn qu&flie met onderdanen vrywillig be
geeft op een derde , kan wel het recht der Oppermacht niet kren
ken , maer van aenbegin zich met ackoort tot dien eynde vaft te maken-» 

D z fchijnt 
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Schijnt den Furft in ftaet te ftellen , van dat fijn doen of wille van 
een ander foude moeten afhangen, immers kan men dit ftellen onder 
't getal van de reedenen die onfe voor-ouders gehadt hebben , om den 
Koning van Spangien gehoorfaemheit te weigeren , die op de felve 
condttien als fijn vader]is aengenoomen geweeft; om dat hetfeekeris-
dat hy op alderhande manieren aengefocht zijnde van te willen ver-
beeteren de meenigvuldige verbreekingen der oude hantveften, ende 
de gronden van de Regeeringe , met intercesjïe ook van andere Fur-
ften, hy fulks opzettelijk heeft geweigert. 

17. Men moet alhier ook aenmerken het onderfcheidt dat 'er is tuf--
fchen Fundamenteele wetten ende Privilegiën , want d'eerfle by wijle 
van ackoort gemaekt worden , ende de Privilegiën worden gegeeven 
uit liberaelheit der Furfien, zijnde niet anders als bevrijdingen van de 
ftrengheit der wetten , waer van de difpenfatie is by d' Oppermacht,. 
ende dewijl de wetten lèlf die metfundamenteelzi^n, by d'Oppermacht 
konnen worden verandert, lbo wil de reeden van rechte ook, dat de 
Privilegiën wederomme konnen worden ingetrocken door de felve 
macht, waer door fe zijn gegeeven-

18. Hier uit blijkt, dat onfe Schrijvers oneygentlijk fpreeken % 

wanneer fy zeggen , voorreeden van oorlog tegen den Koning van 
Spangien , dat hy de privilegiën der Landen heeft verbrooken ; het 
moeite zijn verbreekinge van fundamenteele wetten , als het voor eerr 
genoegfàme reeden fòude moeten gelden , gelijk het buiten twijvei 
moet ende kan gelden. 

19. Eenige meinen , dat d' Ordonnantien van Friejlandt zijn funda
menteele wetten y maer gelijk meeft alle burgerlijke inzettingen ver
anderlijk zijn., ende d Ordonnantien niet zijn als gemeine wetten , 
rakende de particuliere laken der ingezeetenen , die allenthalven. 
ter keure van d' Oppermachten zijn , lbo heeft dat geen ichijn van 
waerheit. 

2,0. Men kan echter wel zeggen, dat uit ende ontrent/ Ordonnan
tien eenige algemeine Hellingen tot onveranderlijke gront-reegeîs fou*-
den konnen worden gebracht, gelijk daer is, dat het volk niet mach 
geregeert worden nae de veranderlijke wille der Regenten, maernae 
Keylerlijke ende andere vaftgeftelde wetten , gelijk d' Heeren Staten 
in de voorreeden der Ordonnantie getuigen , mede by de voor-ouders 
van de Keyfer Carel te zijn bedongen, van gelijken, dat fchade en
de bate tuffchen echte-lieden gemein lal zijn, ende nietd'eygenfchap 
^an alle de goederen felf, en foo d'er eenige diergehjke algemeine 
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ftellingen meer zijn, waer aen de gemeine welvaert veel is geleegen, 
ten foude niet vreemdt zijn fodanige poincten mede voor fundamen-
teele te houden. 

21. Wy hebben gezegt, dat eygentlijk fundamentele Wetten zijn? 
die voor ofte nevens het ftichten der volks regeeringen worden ge-
maekt ende vaftgeftelt, maer fy konnen ook wel naderhant ingeftelt 
worden t door overeenkomfte van de Regenten ende het volk, wan
neer partijen meininge indiervoegen is uitgedrukt , dat fy als grond
wetten van de Regeeringe lullen worden gehouden, ende onverbree-
lcelijk bewaert; gelijk daer zijn d'ackoorden ende verdragen in 't nabuirige 
Ooftfrieflandt, tuffchen den Furfi ende Stenden des [elven landtfihaps. 

aa. En van de felve kracht moeten gehouden worden iòodanige 
inftellingen, die van ondenklijke tijt af voor grontwetten ende ordres 
van de Staet openbaerlijk gehouden zijn geweeft , gelijk 'er fodanige 
meeft in alle Koninkrijken ende landen worden gevonden, ende waer 
toe d' Heeren Staten van Frieflandt in hare deductie van den 18 No
vember i6fi. brengen de macht van te vifiteren ende te approbeeren 
de procuratien die by de Grietenijen ende de Steeden aen de Volmach
ten worden verleent , te weeten , dat het felve recht is by d'Heere 
Stadthouder en de Heeren Gedeputeerde der Landt-Staten , gelijk, 
fy buyten twijvel zedert den ja-re 1585. by de felve gedurighjk is ge-
weeft. 

zg. De verbintenifle welke, voortkoomt uytdefondamenteleWet
ten , is die van't natuirlijk recht, ende [j maekt dat alle handelingen daer 
tegen aengefielt nul ende van geener weerden z,ijn. 

14. W y konnen uyt defen allen afneemen, wat macht by de Heererr 
Staten alhier, dat is, de Volmachten der vier quartieren zy, aen wel
ke een jaerlijxe macht gegeven wort, om in de gemeine làke alles te 
doen, wat fy goedtvinden fullen, [onder rug-[prake, behoudens de funda-
menteele Wetten des Landts. het welke is een zuivere Oppermacht, niet 
verder bepaelt, als het generale woort van fundamenteele Wetten kan1 

mede-brengen, behalven noch, dat van 's Landts penningen niet als-
by gereguleerde Ordonnantien fal worden gediiponeert t m foo der 
noch-yets van, minder belang mag zjjn. 

D 5 VIII. K&-
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V I I I . K A P I T T E L . 

Van de hyfondere ende groote "Rechten der Oppermacht. 

Deilinge der Oppermacht s-r echten in groote ende kleine. Van ie groote 't eerjle, Recht 
\>an doodt ende leeven, "%aer "van onderfcheiden is, crimineelejurifdiftie. Voorts 
het recht "van oorlog ende Vreede. Van Schattingen, Wetten ende Magiflraten te 
ffiellen, met aenmerkinge, dat de Magijiralen het Volk daer oVer fy ftaen niet re* 
frefenteereen. Eindelijk Van Lants-dagen en uitmuntende eygendom. 

-. g ^ \ Efprooken hebbende van de Oppermacht in't algemein, volgt 
fi Y nu te bezien, welke de byfondere rechten, waer in d'uit-
^ — - * ftreckinge va'n d'Oppermacht beftaet, mogen zijn. 
i. Sy worden gedeelt ingoot.? ende kleine rechten, nae het meerder 

of minder belang, dat fy hebben in't bedienen van de gemeine faken, 
de groote zijn het recht van leeven ende doodt, 't recht van oorlog van 
vreede, en verbonden te maken, van fchattingen op te leggen, van 
wetten te maken, van Overheeden, ofte Magiflraten te ftellen, van de 
hooge en lage JufHtie te beforgen, Landfdagen te beleggen, ende ein
delijk d'uitmuntende eygendom alloo genoemt. 

3. 'tEerfte recht van leeven ende doodt is noodtwendig tot befcher-
minge van dé goede , ende tot ftraffe van de boolè; maer dit recht 
wort doorgaens foo veel, aengaet de oeffeninge, by de hooge machtea 
aenbevoolen aen feekere perfoonen ofte vergaderinge van hooge Rech
ters , die het uit name van d'Oppermacht nae feekere aengeftelde or-
deres oeffenen, ende is dit zeer nutlijk voor de volkeren, om tyrannije 
ende dwinglandije voor te koomen. 

4. Maer d'Oppermacht geeft eygentlijk fulx doende niet over het recht 
van leeven ende doodt, maer alleen de bedieninge van de Crimineelefuftitie, 
çm dat het een vafte reegel is, dat geen oppermacht s-r echt van defe Groote j 
t'eenemael ende vervreemdens-wijfi kan toejeflaen ende overgedragen worden, 
behoudens d'eenigheit van de Staet, om dat, als ïülx geichiede end' een, 
perfoon ofte vergaderinge van de Oppermacht-hebbers on-afhankelijk 
quame te ontfangen een gedetacheert ende afgefcheiden recht van de Sott-
verainiteit, foo moeften'er twee Oppermachten zijn in een Staet, dat 
niet meer kan gefchieden , ais^dat'er twee reedelijke zielen in een li-
chaem foudeii konnen zijn. 

5. Waer 
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5". Waer uit dan vaft flaet , dat als de Souverain van een S¾et, 

geeft aen eenige Magifiraten de macht van Crimineek fufiitie , hy dat 
niet anders doet noch kan doen , als behoudende fèlfs het recht van ke
ven en doodt, waer uit de bedieninge van de Crimineele fnflitie vloeyt. 

6. En dat in Frieflandt de Staten dat ook alfoo hebben behouden, 
blijkt niet alleen uit de voorichreeven onfeilbare reeden, maer ook uit 
oo/enzienelijke ejfeSen; als ten eerfien, dat de Staten wetten hebben ge
maakt ende noch konnen maken, waer by fy deflraffedesdoodtsftel-
ien, ofte wech neemen tegen ende van alfulke mifdaden, als fy goedt vin
den, ten tweeden hier uit, dat fy nevens de andere bondtgenooten ver
gaderingen konnen maken , aen welke fy de macht geeven om aen 
den halfe te richten, gelijk aen de Admiraliteiten ende Krijgsgerech-
ten. ten derden, dat fy yemant vogel-vry konnen verklaren, dat is, 
macht geeven, om yemant te dooden, iònder eenige forme van proces, 
dat geen Rechters werk is; hoewel de Heeren Staten dit by ons fon-
der Advijs van den Hove niet gewent zijn te doen. 

7. Eindelijk het recht van pardon te geeven, aen gedoemde of on-
gedoemde , mag by geen Rechters , die Crimineele furifdiäie 
hebben , worden gebruikt , maer die de Oppermacht heeft kan het 
doen, ende het wort by de felve gedaen in alle landen, maer by ons 
hebben de Heeren Staten hun fèlfs een Wet geftelt, ende forme voor* 
gefchreeven , volgens welke brieven van Remis konnen ende moeten 
worden verkreegen, fonder dat men alhier van ander pardon te gee
ven weet; dat een kofielijke fahe voor degemeine veiligbeit is, ende weer-
dig om heiliglijk^te worden bewaert. 

8. Tot befcherminge tegens gewelt van buiten, behoort het recht 
van oorlog, dat ook eygen is aen d'Oppermacht, ende by ons aen de 
Staten, foo dat, alhoewel de bontgenooten noyt oorlog, als in't ge-
mein met eikanderen voeren, foo is dat echter een van de poinóten, 
daer geen overftemminge plaets in heeft, ende dat daerom geheel en
de al by een yder van de refpelïijve bontgenooten is gebleeven. 

9. Een gedeelte hier van is , het recht van krijgfvolk te werven, 
ende veilingen te bouwen, dat door geen byfonder lidt van de Frovintie, 
veel min door byfondere perfoonen mag worden gedaen, al was 't op hun 
eygen beurs ende kollen, om dat alldan geen ruil ende vreede te hou
den foude zijn in den lande, gelijk,onfe Voorouders in deSchieringersende 
Vethoopers tijden hebben ondervonden. De Provintien hebben ook aen de 
Ceneraliteit niet meer in defen opgedragen, als dat fy gelijckeîijk ende op 
gemeine quotele kollen den oorlog fullen voeren ende dragen. 

10. Hes 
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•zo.' Het recht" van vreede is van een en de felve eygenfchap, want 
men oorlogt om Vreede te bekåomen; verbonden ende alliantien behooren 
hier mede toe, vervolgens mogen geen byfondere lieden van de Pro
vincie haer niet uitheemfè Staten verbinden ofte trac¾ten tot dien ein
de aenftellen, gelijk in trmhele tijden wel is ondernoomen geweeft. 

i i . Het recht van Ichattingeii en gelt-middelen op te ftelîen en in te 
voeren willen eenige tot de kleine rechten der oppermacht brengen, bui
ten alle ichijn van reeden, nademael geen recht van meer belang in een 
Staet, foo voor de Regenten als onderdanen kan worden gevonden, 
ende waer van alles genoegfàem afhangt, als bekent zijnde dat aen't 
geit alles dienftbaer ende onderworpen wort; gelijk dan ook de Fur-
¾en die dit recht niet hebben tot haer believen , zelden of noyt een 
ablolute macht over hare onderdanen konnen gebruiken. 

iz. Volgt het recht van Wetten te ftellen, waer in alfoo ook de 
geheele dijpofltie van het gemeine befte begreepen is , foo blijkt dat 
ook het iêlve aen niemant als aen d'Oppermachten toekoomen kan. 

jg. Derhalven geen Magiflraten van Grietenijen of Steeden , haer 
defe Wetgevende macht konnen aenmeetigen, ende defweegen kon
nen , geen Steeden eenige keuren ofte Statuten invoeren over hare in-
gezeetenen, als onder defetwee conditien, ten \. dat fy niet ftrijden met 
het recht in Friejlandt aengenoomen , ende ten 2. dat bet altijt van de Staten 
des Landts kan worden verandert ende "vernietigt, welke twee eygenlchap-
pen te kennen geeven, dat fodanige, Steede-keuren, geen Wetten zijn, 
gelijk, voor deefen al is aengemerkt geweefl. (aj 

14. Hier toe behoort ook het geeven van Privilegiën ende Oiïroijen, 
waer van mede voor defen al is gefprooken. 

15. Dienaers der Wetten zijn d'Overheeden, ofte Magiflraten, de 
welke in't midden ftaende tuflchen d'Oppermacht en onderdanen, 
ende wefende niet als infiritmenten, waer door d'Oppermacht fijn gebedt 
ten gemeinen befte oeffent, foo is ' t , dat fy alle van d' Oppermacht af
dalen , ende een geduirige af hanginge daer van moeten hebben, dewijl 
het anders oogenzienlijk is, dat d' Oppermacht d'onderfaten niet kan 
regeeren, als fy de middelen ende inftrumenten om fulx te doen niet 
in haer macht fòude hebben. 

16. Hier uyt koomt voort een aenmerkinge van grooten verlange, 
Jat de Magiflraten van Grietenijen ende Steeden niet reprefenteeren de in
gezetenen daer over fy geflelt z.ijn , maer de Heeren Staten , op welkers 
name fy recht (preeken, ende vervolgens, als men vraegt òf d'ingezetenen 

.- ver-
(?) I 9. ZWd/¾. Z¾¾oá d.jaiïH. 
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verbonden fcijn door contrallen ende handelingen van hare Magiflraten^ 
lbo moet men niet zeggen aldus, De Magiflraten• reprefenterend'ingeze-
tCnen invoegen al wat fy doen , d'ingezetenen verjlaen worden te doen, 
ende daerom zjjn Jy aen hare contracten ende handelingen gehouden even als 
of jy die felfs hadden aengedaen, 

16. Maer men moet dus reedenkavelen, d.e Magiflraten hebben hare 
macht ontfangen van d' Heer en Staten ende konnen ingevolge van dien, hare 
ingezetenen verbinden, derhalven moet men zjen of hare contrallen over-een 
koomen met de lafl, die Jy van de Heer en Staten hebben ontfangen, foo verre 
ende niet anders zijn de ingezeeten daer aen gehouden. 

17. Dat de reprefentatie ende by gevolge d'oorfpronk der macht niet 
van onderen kan worden gehaelt, blijkt klaerlijk hier uyt, dat de Stee
den ende Grietenijen, al wilden fy, geen meer macht aen hare Magiftra-
ten konnen geeven, als fy rede hebben; fy fouden haer geen crimi-
neele jurifdiftie konnen geeven noch macht om Schattingen ende tollen 
op te leggen, noch eenig ander recht in haren bednjve, dat d' Heeren 
Staten aen haer fèlf hebben behouden, of aen d' Heeren Gedeputeerden 
of aen andere Collegien hebben gegeeven. 

18. Door dele reeden kan worden begreepen, datd'ingezerenenniee 
konnen aengeiprooken worden, om kapitalen die hare Regenten heb
ben opgenoomen fònder approbatie van d' Heeren Staten, maer dat de 
Crediteuren dien te nevens alleen aótie hebben tegen die geene , die 
d'obligatien hebben gepafleert in hare qualiteit, ende by gevolge lbo ver
re de Stads middelen, daer over fy geftelt zijn, konnen dragen, mits 
het contract in hem fëlf fodanig geftelt zy, als het nae rechte behoort 
geftelt te zijn, 't welk^ tot een ander plaetfe behoort. 

19. Voorts , dat de Magiflraten geen recht van de Heeren Staten 
hebben ontfangen, om hare ingezeetenen te verbinden tot betalinge 
van kapitalen , blijkt genoegfàem uyt het geene te vooren gezegt is, 
dat het recht van geit op te leggen, ende de gemeente te doen beta
len , is een Oppermachts recht , ende geenzins toebehoorende parti
culiere Magiflraten; hoewel, als de Steeden ende Grietenijen uit hun 
eygen beurfe yets willen betalen ende gaerfchieten, fîilx haer niet fòu-
de konnen worden belet: edoch fònder over-ftemminge , die moet 
aikoomen uyt dwang van Regeeringe, ofte uyt voorgaende onderwer-
pirige, die in delen fòude ontbreeken. 

ao. Het beftellen der recht-banken, is ook een Oppermachts recht 
wefende dit de voornaemfte plicht van Koningen ende Princen in ou
den tijdt geweeft omfelf recht te fpreeken, maer naderhandt door onluft 

I I . Deel E tot 

wumkes.nlwumkes.nl



KA Heedenfdaegfe RechtsgeleertheyK 
tot dien arbeidt, of om andere befigheeden ende al te groote meeniehtê 
der recht faken-, foo is't ampt van recht-fpreeken gebragt tot de Magi-
ftraten ende Rechters daer toe verordineert, die op de name der Op
permacht haer laft allenthalven oeffenen; by ons wort dit inde recht-
fpraken aldus uitgedrukt, ujt de name ende van -wegen de beerlijkhek der 
Landtfchappe van Fnejlandt, gelijk in Holîandt voor delen, ujt de na
me ende van wegen de Graefiijkheit <¾V. 't welk by de Staten van Hol-
landt naderhant is gedaen veranderen, in deler voegen, ujt de name der 
Staten van Holîandt &c. tulTchen welke formulieren aldaer, foo 't fchijntj. 
onderfcheidt is gemaekt geworden, niet fonder reeden. 

xi. ' Alhoewel nu de beftellinge der gerichten op andere wort ge
daen , lbo blijft echter de gront ende eindelijke di/pofiüe der fèlver al
toos by à' Oppermacht, foo door middel van Wetten ende Ordonnan-
tien, als door uiterfte provocatie % 't welk by ons door de weg van groot 
Revijs geoeffent wort. 

22. Twift- faken van de i-echt-banken af te neemen, executien te 
verbieden ende ongewoonlijke difpofitien ontrent de gerichten te ma
ken , wort wel mede onder d' Oppermachts rechten getelt, maer by 
loflijke Princen ende felf by de Keyfer van Romen niet gebruikt „ 
vvef halven ook niet by d'Heeren Staten van defe Provintie, als leer 
Zelden ende met groote omzichtigheit j in de Roomfche rechten zijn-
fe ook by de Keyleren felf onbekent ende ongebruikelijk. 

23. Het recht van Landtl-dagen ofte groote volks vergaderingen 
te houden, is ook een. Oppermachts-recht in de Koningrijken ende Fur-
ftendommen, maer niet in de regeeringen van de. gemeenten ofte van 
veele perfoonen , want in de gemeentens-wijlê regeeringen kan daE 
recht niet zijn als by de Magifiraten, die van het volk dien laft hebben 
ontvangen , om haer te zamen te roepen , als het de faken foudea 
vereyfchen. 

24. Van gelijken, daer de Regeeringe is by een groote vergadering^ 
moet het ook zijn by fodanige perfoonen ofte Magifiraten, als daer toe by 
de hoogfte vergaderingen lelve zïpgeauthorifiert't welke by ons den Hee-
re Stadt-houder ende de Heeren Gedeputeerden is aenbevoolen. 

2jT- 't Laelle van d' Oppermachts rechten, is uitmuntende eygen-
dom foo genoemt, 't welk is een recht, waer door d'Oppermacht kan 
dijponeeren, van d' onderdanen hare goederen, boven behach ende té-, 
gen dank van d'eygenaers, om reeden van blijkelijke nut ofte noot'van 
het gemeine beft. . 

2Ó. Hier uyt kan de Staet particuliere lieden verplichten tot het 
ver. 
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verkoopen van hare goederen, wanneer het Gemein defelve vannoo-
den heeft , fomtijts ook wel om de goederen aen te taften, fonder 
geit daer voor te geeven , des echter betaünge gefchiedende fio haefi be-
quamelijk^ kan gefcbieden , fonder dat de Regeeringe fodanige vergoe-
dinge fchijnt te konnen weigeren. 

zj. Om reeden, dewijl dit recht van uitmuntende eygendom fteunt 
op het gemeine confent van de geheele burgerfchap, die wel weet, dat 
het gemeine beft niet foude konnen beftaen, als het particuliere profijt 
niet foude moeten wijken voor het algemein ; maer die fèlve gepræ-
fumeerde wille ftek vaft, dat men niet verder moet afgaen van d'ey-
gendom der particulieren, als de gemeine noot of nut mach vereyfchen 
ende dat het geoeffent moge worden tot de minfte quetfinge van yder 
burger in't byfonder, waer uyt dan volgt dat de vergoedinge ende de 
fchadeloof heit des geenen, wiens goedt ten gemeinen befte wort aen-

f etaft, niet kan uytgeilooten worden, als het Gemein de macht is heb-
ende. 

IX. K A P I T T E L . . 

Van de kleine rechten der Oppermubt^ 

Verfcheidene Verdeylingen van defe Kleine rechten, Melkers Voornaemflefoorien %ijn,flel' 
len Van mindere bevelhebbers, maken Van E edellieden, Van DoEloren en Hotarien , 
laer-merkten, Vakantien, "ttettig-en mondig-makèn. Confifiatien en andere meer, die 
toch by de Oppermacht doorgaens aen andere "toordea opgedragen, 

*-"\ "7"01gen nu de mindere rechten der Oppermacht, welke foo 
¾ / konnen gedeilt worden, dat fy behooren of tot de macht of 

• tot het profijt der Regenten. 
•x. Die tot de macht behooren, konnen wederom onderfcheiden wor

den , dat fe of in 't verkenen van eenige eere-bewijfingen of in byfonde-
re difpolîrien beftaen, 

3. Tot d'eerfte fòorte brengen wy eerftelijk het recht van kleine Ma-
giïiraten, ende bevelhebbers te ftellen; edoch dit wort by meeft alle 
d'Oppermachr-hebbers aen andere toegeftaen ; de Heeren Staten by 
ons begeeven door haer fèlf geen andere officien, als die van de hoog-
fle, gelijk eertijts was het ampt van Stadthouder, dat nu erffelik is, dat 
van de Heerep Gedeputeerden., d'Heeren Raden Provinciael , van de 

JE, % Geconi-
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Gecommitteerden in de Generaliteits Collegien , d'Heeren Reeken-
ttieefters, Generale Ontfangers, mitfgaders Holtvefter, ook van de mi
litaire bedieningen, geen andere als geheele Regimenes officien. 

4. Alle d'andere ampten ende officien worden begeeven by de Hee-
ren Gedeputeerden, hoewel fe mogelijk alle tot de kleine officien niet 
konnen gebragt worden, gelijk daer is het kielen van Grietllieden, mitf
gaders van Ritmeefters ende Kapiteins. 

f. Het Recht van Ridders ende Edellieden te maken, wort ook ge
bragt tot de kleine rechten der Oppermacht, maer dit heeft by ons 
weinig of geen gebruik, om dat de Heeren Staten de gewoonte niet 
hebben om Edellieden te maken, noch daer van een feeker regifter of 
matricule te houden, gelijk in veel andere landen het gebruik is. het 
gaen voor Edelman op den Landfdag foude hier naeft lchijnen aen te 
koomen , maer dat wort ook foo naukeuriglijk niet waer genoomen, 
foo dat het recht van Edellieden te maken , alleen by Furften gebruikelijk, 
fchijnt te zijn. 

6. Waer uyt men geenzins moet afncemen , dat de Adel by ons 
• fòo goedt niet Ibude zijn als in Furftendommen, want d'oude Grie

ken ende Romeinen hebben buiten twijvel foo goede Edellieden ge-
hadt, als'er heedenfdaegs in eenige Koningrijcken gevonden worden, 
maer fy achteden den Edeldom niet nae de lchielijke gunft van Princen, 
gelijk men heedenfdaegs doet daer Furften zijn , maer nae de hooge 
waerdigheeden die by de voorouders van yemant bekleedt waren ge-
weeft, hoewel de Romeinen ook hadden een hooger foorte van Adel, die 
fy Patricios noemden, welke verkreegen wierde door aenneeminge ende 
kiefinge volgens ordere by haer gebruikelijk, ontrent als heedenfdaegs 
tot Venetien mede fijn gebruik heeft; waer mede by ons zeer wel o-
ver-een foude koomen het kielen om voor Edelman op de Landts-
dag te gaen , ingevalle daer ontrent een geduirlàmeme evendrachtige 
ordere wierde gehouden. 

7. Men brengt ook tot defe kleine rechten het maken ven Doiloren 
ende Meefters in de kon/len, als mede van Notarien, want overal d'au-
toriteit te mogen hebben van de praótijke der konften te oefrenen en
de fchriftuirlijke inftrumenten te maken die voor publijk gehouden 
Worden , is wat meer als dat het door de gemeine Magifiraten fou
de konnen worden vergunt, infonderheit met uitfluitinge van alle an
deren. 
: 1. Wefhalven ook fodanige hooge Schooien die gefticht zijn by ful-

kc, die geen ware oppermacht hebben , worden ook verft aen geen 
DçSearm 
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DoEtooren ende meefters in de konften te konnen maken, om dat fy de 
name ende laft van een Oppermacht niet konnen gebruiken. 

9. 't Is ook ván wegen dit maken van Do ff oor en ende meefters, dat 
het ftichten van academiën mede wort geoordeelt een recht van 
d' Oppermacht te zijn , want anders Schooien of plaetlên op te rich
ten , daer men goede konften leert, is in zich felf geen recht van 
Oppermacht. 

10. De Heeren Staten oeffenen dan 't maken van DoÜooren ende 
Meefters door de Profeflbren in hare Academie , volgens ordre der 
Faculteiten , ende 't maken van Notarien door de Heeren Gedepu
teerden , met de Heeren van den Hove , beide nae voorgaende wette
lijk^ gehouden examen. 

11. 't Vergunnen van jaermerkten wort hier ook toegebracht, foo 
om dat groote zamen-loop van menlchen niet veiliglijk kan gefchie-
iden fonder kenniffe der hooge Machten, als om dat die merkten heb*-
ben 't recht van hantfluitinge, ofte ftuttinge van executien, citatient 

arrefletty ende diergelijke rechts-middelen, die van geen officieren kon
nen worden toegeftaen , om dat die alleenlijk dienaers ende geen 
meefters van de publijke Rechts-ordere zijn. 

iz. Evenwel wort dit in onië Proviacie foo niet in acht genoomen , 
nademael de Magiflraten ende Officieren allenthalv en niet alleen week-
maer ook jaermerkten, in haren bedrijve tot haren keure ende gerief 
der ingezeetenen aenftellen; alhoewel men [oude konnen peggen, datfio-
danige merkten, als 't 'er op aenquam, niet [ouden konnen hebben die de 
voorrechten van vrije jaermerkten ; waer van foo even te vooren is 
ge/prooken. 

13. Of men foude moeten zeggen , dat de Magiflraten ende Offi
cieren fulks deeden op ftilfwijgende laft ende confent van de Heeren 
Staten, met welkers kennifle dit allenthalv en in diervoegen wort ge
bruikt ende in het werk geftelt. 

14. Uit de vooren verhaelde reedenen kan ook worden afgenoo-
men , dat het invoeren ende vaft-ftellen van vacantien , wanneer de 
recht-banken geflooten worden , al mede is een recht van Opper
macht , gelijk dan de tijden van recht-dagen ende vacantien by de 
Heeren Staten in d' Ordonnantien zijn uitgedrukt ende voorgefohreeven. 

ijT. Volgen nu de kleine rechten der Oppermacht, die indifyojttten 
over particuliere perfoonen ende faken beftaen, waer ontrent dit on-
derfcheidt in acht moet worden genoomen , dat alle dîfpojîtien die 
yloeijen uit het gemeine recht ende voorfchrift der wetten , konnen 

£ 3 by 
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by de Rechters ende Magiftraten worden geoefFent , maer alle die te 
boven gaen de gewoonlijke loop van Rechtfprake ende het ordinaris 
voorfchrift der wetten, foodanige faken worden gebracht tot de rech
ten der Souverainiteit. 

16. Hier toe behoort dan ten eerften, het wettig.maken van kin
deren die buiten echte gebooren zijn , foo wel die uit overfpel, of 
bloedtfchande, als uit flechte hoererije, of ter fluik zijn gebooren. (-) 

17. Men foude eenig twijvel konnen maken of dit van allewettig-
makingen te verftaen zy, om dat in het tweede artijkel der Ord. volgt, 
dat baftaerden van gehottde perfianen, ftaende hen lieder echte gebooren, niet 
fullen wettig gemaekt worden, als met expres confent ende fpecialegratie 
der Heer en Staten, , 

18. Maer dient tot antwoort, dat men die woorden niet anders ver
ftaen moet, als dat de baftaerden van echte perfoonen geteelt door-
gaens niet fullen ende mogen wettig-gemaekt worden , maer alleen
lijk om byfòndere gewichtige reedenen den Staet daer toe ende 
tot fpeciale gratie koomende te beweegen , gelijk dan ook by Keyfèr-
lijke rechten de wettig-makinge van bloetlchand'ende echtbreuk-kin-
ders onbekent ende ongebruikelijk is. 

19. Gy fult wederom konnen zeggen, de Wettig-makinge is een 
gewoonelijk recht , ende wort in Keyfèrs Wetten gekent voor een 
ordinaris middel om vaderlijke macht te verkrijgen, nevens 't houwe-
lijk ende aenneeminge tot kinderen, gelijk^in't eerfte boeh^gezegt is. 

zo. Wy antwoorden, dat is foo wel ten deele, foo verre de wettig-
makinge door houwelijk gefchiedt, maer op die wijle niet konnende 
worden verricht , foo kan 't niet anders te weege worden gebracht, 
als door beneficie ende vergunninge van d' Oppermacht. 

11. Soo is't mede geleegen met d'aenneeminge tot kinderen, want 
als een vader een kint, dat hy in fijn macht heeft, wil overgeven aen 
een ander , om hem als tot kint te worden , dat kan hy doen met 
kennifle ende autoriteit van <sP ordinaris Rechter; maer als een kint dat 
geen vader heeft , by een ander tot kint fal aengenoomen worden, 
fulks is niet in de macht van de Rechter, maer moet by den Souverain 
worden toegeftaen ende beveiligt, (o) 

22. Alhoewel by ons, gelijk^in't eerfte boeh^reedegezegt is, ook defè 
foorte van aenneeminge tot kinderen by 't Hoff kan worden verricht, 
om dat het felve van ouds behouden heeft d'oeffeninge van foodanige 
kleine rechten der Oppermacht , als naeft aen de Réchtfpleegingen 
koomen, of ook met ende volgens defelve worden gepleegt. 

(-») Ordon. 1 5.1. (b) §. 1. Infi, d, Hupt. 2.3- Waer 
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23. Waer toe dan ook behoort 't mondigmaken van minderjarige, die 
noch onder de 2f jaren zijn, 't welke nae Keyfers ende gemein recht 
ook zijnde een Oppermachts recht, gelijk alle difpenfatien der wetten , 
nochtans by 't Hoff alleene, nae genoomen kenniffe van laken , wort 
vergunt ende verkreegen, hoewel in Hollandt ende elders van de Sta
ten moet worden verlocht. 

24. Van geîijker natuire is het recht van fkrfeancien op executie van 
gevelde fententien, ofte van bekende Schulden, 't welk mede by ons 
van't Hoff ende nok van de Heeren Staten wort verfocht , hoewel 
anders een recht zijnde van Souver ainiteit. (e) 

2f. Van de felve natuire foude zijn het toeftaen van eygendom dei* 
panden aen de crediteuren, (d) maer is beide by ons in geen gebruik, 

26. Gelijk ook niet is het vergunnen van minderjarigen of diergelijkc 
Verboodene goederen te mogen alimeren, buiten oorlaken in de wet
ten uitgedrukt, van gelijken 't recht om goederen metfideicommis be-
fwaert zijnde daer van te bevrijden, ende te mogen alieneren f 't welke 
in andere Landen by d' Oppermachten om gewichtige reedenen wel 
wort gegunt. 

27. Het recht om yemant te herftelleft, ende te bevrijden van eer-
loosheit hem by de wetten of by fêntentie des Rechters opgeleidt 9 

is ook by ons weinig of niet bekent. 
28. Dus verre van de kleine rechten die tot de macht der Souve-

rainiteit behooren ; volgen die eenïg nut ofte profijt aenbrengen,, 
welke gemeenlijk Fijcaels-reehten genoemt worden, waer onder 't eer-
fte is het recht van de munte , dat geen particulier hem in eeniger 
wijfe mach aenmatigen, al was ook d' aloy beter, als die van't Landts 
geit, onder zeer fware ftraffe daer op geftelt, waer van elders. 

29. Ten 2. het recht vwxconfifcatien over mifdaedt van gequetfte Ma~ 
jefteit , want in andere mifdaden worden de confifcaúen by ons y in 
gevolge van't Keylèrüjke recht foo niet gebruikt , als in andere 
Landen. 

30. Maer de vervallene erveniüen ende legaten , 'tzy om reedert 
van onweerdigheit, waer van of fijn plaetfe gehandelt isr of om gebrek 
van erfgenamen, behooren hier ook toe! ende is dit recht by onsfio> 
veel bekent z,y, niet afgefchaft. 

31. Alderhande breuken ofte geld-boeten worden ook by' t Hoff„ 
aen het Landt» of het Comptoir der Domeinen toegeweefen^ hetzy/ 
by gevelde fententien ofte compofitien* foo genoemt. 

32. 't Recht 
(c) Li &t.t,deçnc,Img,off, (d) Uult.Qaà,d.jur,dam.imjzet®» 
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ga. 't Recht van de jacht, viflcherijen ende zee-vonden", wort 

hier ook toe gebracht , waer van op Jîjn plaetfe genoegfaem is gejpïooken. 
3g. Voorts de bewaringe ende opzicht van Heere-weegen , vaer-

ten, bruggen, zijlen, ende rechtfprake daer ontrent, behooren ook 
al tot dele felve foorte van Fifcaels-rechten. 

.34. De Steden ende Grietenijen hebben ook wel hare Fifcalen, 
maer oneygentlijk alfoo genoemt, want de benaminge van Fifcm ende 
't recht van dien tot d' Oppermacht, ende niet tot onderhoorige lee-
den van een Staet behoort, (e) 

35". Voor het Iaefte moet dit ook alfoo worden aengemerkt van de 
reprejfdien , welke mede onder de kleine rechten der Oppermacht 
pleegen te worden getelt. 

36. Reprejfalien zijn niet anders, als, weder-aentaftingen van perfoonen 
efte goederen behoor ende onder een ander Staet, endefulks om ongelijken aen onfi 
ingezetenen gedaen, nvaer over die van d' andere Staet, verfocht zjjnde geen 
recht hebben willen doen. 

37. Hieir uit kan worden afgenoomen, dat dit zijn kleine begin-
felen van oorlog , ende dat fy daerom geen plaetfe moeten hebben 
onder leeden van een ende defèlve Staet, om dat die de vermeinde on
gelijken by rechts-weegen moeten vervolgen, ende in geenerleije wijle 
haer eygen Rechters mogen zijn , gelijk alfoo by ons wort waer-
genoomen. 

X» K A P I T T E L . 

Van het recht der Oppermacht ontrent de Godtfdienjl. 

Wott be"&eefen-dat onder 't gelach der Oppermacht behooren de faken van delCerAe% 
foo Verre die "Man Godt de Heere niet çijn bepaelt ende VoorgefchreeVen s hoedanige 
dingen geençins onder heerfchappije Van menfehen jlaen. 

't. " \ " \ 7 * j r Y hebben hier boven gezegt, dat de gevoelens van na-
¾ \ / tuirlijke ende boven-natuirhjke faken, niet behooren tot 

* * het verbont van de burgerfchap , noch tot het gebiedt 
van d' Oppermacht, maer dat yder burger hjn vryheit daer in heeft 

behouden 
(e) l, 10. ff. ad Munkip. 
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behoudgh onder reekenfchap , die hy daer van aen Godt Almachtig 
d'eenige kenner der herten ende oordeeler der gedachten, Schuldig is. 

z. Mær men moet echter niet meinen , dat d'Oppermacht geeft 
bevel ofte gezach altoos foude hebben ontrent het weefen van dege-
leert¾eit, ende byfonderlijk van de Godtfdienft. 

¾» Want d'ervarenheit van oude ende'nieuwe tijden heeft over
vloedig gekert, dat'er niets krachtiger is , om roeringen onder de 
menfehen te maken , als het mùbrmk.ym, de keringen der weten-
fchappen, ende %fonderlijk die van de Godtldienft. 

4. Wy Sullen dan noch eens zeggen het geene te vooren al ver-
haelt is, dat gedachten ende gevoelens wel vry zijn, maer dat d' uiter
lijke handelingen daer ontrent niet t'eenemaelkonnenontrocken wor
den aen het gezach van de Regenten. 

5. Gewichtig is dit point ende vol van bedenkingen aen alk kanten. 
6. Wylülkn hier van Vijf verfcheidene gevoelensvoorftelkn, endc 

zien of wy ons aen een van die vijf lullen konnen vaft houden, endc 
goeden gront daer in vinden. 

7. Het eerfte gevoelen nopens het gezach ontrent de Godtlciienft 
is-, dat van de Rooinlgezinde, die aen de Paufen toefchrijven het ge-
•heek recht ende difpoptie over de laken van de Kerke, met dat onder
scheidt nochtans, dat eenige de Conciüm ftelkn boven den Paus, an
dere niet ; eenige den Paus ook geven macht om Koningen endc 
Princen te verbannen, ende van hare Staten te berooven, andere daer 
en tegens ftelkn het tijdelijke gantfeh afgeicheiden van de Kerke
lijke macht der Paufen , ende geven ook den Princen geen kleine 
macht ontrent de tijdelijke goederen ende opkomften van de geefte-
lijke, dat fy Regalia, noemen, waer van eertijts tuflehen de Keyferen 
ende de Paufen, ende heedenfdaegs tuflehen de Koning van Vrank-
rijk ende 't Hof van Romen geen klein difpuit ende oneenigheitis. 

8. Het tweede gevoelen is der geener, die't geheele recht der Kerken 
ende Godtfdienft brengen tot de Confiflonen ofte de Kerken-raden, ClaC-
fen enf ende die d̂  Overheden of Oppermachten indien fy ongeloovig 
zijn, gantfch daer van uitfluiten; indien geloovig, niet anders kennen 
als voor befchermers van de Kerke, ende uitvoerders van 't geene de 
Kerkelijke daer ontrent komen te befluiten ende te ordònneeren; dit 
is het geene men toefchrijft aen de foo genaemde Prefbyterianen. 

9. Het derde gevoelen beftaet in een onderfcheidinge, tuflehen de 
Godtfdienft ende de Kerken-ordre; indiervoegen dat de Godtldienft is 
onafhankelijk van't gebiedt der Hooge machten, naaerdatdeKerken-
' I I Deel. F " ordre 

wumkes.nlwumkes.nl



£2 Heedpnfâaegfe fiecUsgekertheyt. 

ordre daer van foudedependeren , ende moeten onderworpen zijrf̂  
welk recht by veele genoemt wort liet biffchppdom ván Gonftantijp 
de Groote , om dat die gezegt wort hem felven genoemt te hebben 
BifTchqp van 't uiterlijke weefen der Kerke, (a) 

io. Defelve betrecken onder de Godtfdienft echter ook de Cenfttre 
ende Excommunicatie by ^e Kerken gebruikelijk, ende alles wat Godt 
Almachtig heeft voorgefçhreeven ende bepaeit,; dat. wy fouden doea. 
ofte laten. , ,; .. . .'.'.„• 

11. Het vierde gevoelen js der geener, die aen de Kerke niet meer 
toelchrijven, als de bloote belijdeniflè des geloofs, 'benevens aenkun-
dinge van Godts wille ende broederlijke vermaningen, fonder aendé 
Kerken te wïïlen toe-ftaen een¾qrbande Cray¾r.?» fudkamreofExcom
municatie, dele worden gemeinelijk gejipernt/Eraftianen- van eenen 
Erafttes'y die dit gevoelen eerft tot Héidelberg heeft gedreeven. dlin-
dependenten in Engelandt behooren hier mede .eenigCins tóe, maer hun 
gevoelen lal noch anders te paffe komen, 

12. Het vijfde gevoelen wort 'gedreeven by Thomas Hobbes En-
gelfman ,: ende geweefene leer-meefter van de ïaeft-overleedene Ko
ning van Engelandt > defe wil, dat foo wel het beftier ende gezacb 
over de Godtfdienft, als over de Kerken-ordere eygen is aén d 'Op
permacht , felf ook het voorfchrijven van de belijdenifle des gelooft» 
als maer dit eene grond-ftuk niet wort om verre geworpen, dat 
Cbriflm is de Saligmaker , moetende alle andere leer-pointen gebracht 
worden» niet tot het geloof, maer tot de gehoprfàemheit, invoegen: 
d'Oppermachten ende niet de geloovigen daer van reekenfchap aea 
Godt den Heere fchuldig fouden zijn. (b) 

i¾i Indien wy ons gevoelen hier van op eeniger wijfe fouden mo-. 
gen uiten, het befte dat wy daer van fouden fchijnen te konnen ver-
deedigen, moefte zijn het middeifte ofte derde gevoelen, foo als hier 
boven is geftek ende verhaelt. 

14. De reeden hier van is, om dat d'Oppermacht volgens de gron
den te vooren gelegt , behelft een gebiedt over alle de faken ende 
handelingen der onderdanen , uitgenoomen het geene niet aen de 
felve is opgedragen, maer ftilfwijgende of uitdruckelijk aen d' Opper
macht ontrocken , ende ten tweeden, buiten al het geene Godt de 
Heere duidelijk aen de menfchen heeft gebooden ofte verbooden, om 
te doen ofte te laten. 

ijT, DaE 
(3) Vid. VeàeVum traiïdU de Epifcopattt Confiantirü Magni, (*>) Hobbes ie 

s'ffesâp, 18. V,6 & H ' 
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ÏJV Dat jm' al het wefen endè beflach v¾o de Kerkeri--bfdre die by 

oi>s;of op¾ndéreplaetfen i§ aengertcomen, niet even foo vaai Godt 
de Heere voorgefchreeven is., fäTfriieroaat ontkennen, ende blgkt hier 
volkoomentlijk wit¾ dat die felve K^rken-ordre veel anders opeenige 
plaetfèn als op andere* fchôon -van ee†i belijdenijfe des gelooft met ons z.ijn-
de:i,wortgehouden, -niet alleen behoudens d'eenigheit enóe broeder-
Schap* maer ook ¼ y!eele dingen,! rnet onderling goedtvinden ende 
atâr'pbape. ::... r >•,:;:; .-, a : U J £ ' . . ; ;' '."••• .'.'..•) .; . '• ., ': l ï i ' !'•:•• r . ' j .•;•• .••; 
.„ ld,: Dit datf vpon¾it yaft fiaet«¾¾»iii van nooden te weten » weikei 

die dingen zijn .•*•> die Godt deHeere noötfàkeïijk vordert;. ende die; 
fijn oordeel alleen onderworpen zijn j ten i. wat dingen tot de Kerken* 
ofdére.föo verre die veranderl¾k:ende_by gevolge d' Oppermacht on-
d e r w o ^ ^ r i ; i S , ; : h » h t 3 O r f i 3 f c 0 i : r c : ' . ; ;

; :;,;.• ;;..;'_ .,',.:;_;'. i .[.' '-'[•••-• -['' '•<'-••'•',': 
.017;, JDe, nootfaàelijke', bcveelen van Godt zijn of natuirlijk. of ge* 

openbaert. . ,..• i -'. '.'•-"•-> ?.;:v.v; 
« 18. De n¾uirlijke zijn alle de gebooden der deugden, dieWydoor 

natuurlijke reeáen koónen weten, dat goede òf quaedt, gebooden of-4 

tffcverhQ0jdeçt^ax«wdke kenöiflè ende onderfcheidt den Heydenen 
daori¾lieht deE'snatuire,is¾çaagebciòren , volgens het geÉuageniffe van. 
d ' J t p o f t e l ' i W t ó mt, eerfte"ende tweede, Cafi aeftde Romeinen , alwaer;, 
îm '%egty'dttt {jqdt' de Hetdens»,dit heeftgeopenbaert\>< trtdé dat, d inhoudt 
âér, wet m Make-kerteuü• gefchreeven, \\ >.; ;'•..;••;• •;, c : •• 
. 1 9 . Waer uit. dan volgt» dat dele natuirlijke wetten endebeveelen 

door, geen Oppermacht kannen worden verandert, ende dat nieraant 
zich tegen fuîke vaf¾gèlïelderegels der. oátuire, ofte lkver van; Godt 
fçlf, die auöe¾i¾ bJvait"de natuire, moet latenaOeidendooreenÈge ge
booden. van roeöJ¾en:.; : ..:.•.'•/•.. ••'. :••.".- -, '.••••'.'.: h;-.o , >-..,•';.;;,, .* •> 

i a Dé .geopèafeaferëe beveelen ván Godt zçnbegreèpeninde içfttif*: 
ten van de Prophete» endè Apoftelen, alwaer ons <de leere der zalig-
héit j.die Godt ons jdoör fijn zoone geîchonken heeft,, wortom te ge# 
looyea voorgefl¾at¾ eiàde;die;hyj dporrfijatogète¾ onimddelijkinorife 
herten werkende beveáugt ende vèrzeegelt, .gefijik d¾Apoûelr teut, iû, 
dceerfiei>mfiMdp:Cé!tmben:'^)j ri::::iz-'i: ft,*;: e':: , .•n¾'GvVjY .*-;:: 
-•ai. Dat defe. leer ende geloof-flucken tdoor geen irrehfehen beVec** 

len, kannen worden, verandert » ende id¾t nieraant-;daeèrv¾n; atá aen 
Godt alleen reekenfehap Schuldig k , , .behoeft geen bewijs , alfoode 
gantfehe ik Sfchriftuire Üasar vol. van^isj; konnende^geen'vJÄcronffieno 
Yöifeekártheit vaii de waerheit dier geloof-ftucken worden bekoomen, 
•;.; f . | v '• ' ' ""• ;- ' <'•' X¾\ ivrx; S,¾As .-.*-<" ,1 V. .?:-•' . v r , ' ) •-*--' 

(c) a.C¾'.-v. 4 9,11,13. e«(Je /o? rfe ftpffl-.cfpx&.TiùtóïfBdeèlil&tà:: . ;.' , 
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als uit geeftelijk begrijpdier dingen ende het getuigeniflè des H.GeefteS 
in 't herte der geloovigen , volgens het geene daer van hier vooren is 
aengetrocken, ende wes elders meer. (d) 

22. Op aerden is geen fchepfel, nöcb eenrge'vffl¾aderinge die oiv-
fèilbaer is, ende op wiens oordeel men zich foude moeten of konnerr 

^verlaten, ende daerom konnen geen hooge Machten yemant verbin
den , om te gelooven het geene feekere Kerke of Vergâderinge yan 
menfchen gelooft; want alle menfchen leugenaers zijn , ende de be
lofte die wy hebben van de HeefeChrijtus, van dat hy fijn Kerke 
noit met fijnen geeft lal verlaten tot het eynde der werelt toe , kan 
niet verftaen worden van feekere uiterlijke ende zichtbare Kerke , 
maer van 't getal fijner gelooyige ende ukverkoorene , die door den 
geeftelijken bandt van eenigheit des gelooft ende gemeenfaemheit van 
eea ende de felve weldaden àoorrChrijtui verkreegen , te zameh-ge^ 
voegt ende hem bekent zijn. 

23. Nochtans is het de wille des Heeren , dat dé geene die haer 
faligheit door ende in Chriftus foeken , by maikanderm fullen koomen 
em d eene & andere tanderwijfen, tefiichten, ende te fier ken , Godt ende 
fin gefalfde te lòáven ende te prijfen , 't Evangelium , ende- de beloften des 
felfs malkander en te verkondigen , mitsgaders- den eene den andere te ver
matten tot, een* leven t-foodanige hoope endegelouve waerdig, te onderhouden 
ende te oeffenen Allerhande liefde-plichten , niet gemeens te hebben met de 
finden der ongeloovigen ende der falfche broederen, ovk^zjch der felver ge
meenfaemheit ende gezjelfchap t' onthouden , ende haer te verkondigen ende 
om te zjggen^ dat'ff geen deel hebben aen de: zjtligjaëjt^ ; c ; 
- 2 4 . Defe faken leefen wy ki Godts woort, dat de Bropheten ende 

d'Äpoftelen , ende alle geloovige hebben gedaen.enäein't werk ge-
ftelt , niet• tegenfiaendè dát haer• fulki van de 'hoogtf ̂ Machten r daer onder 
ft gezeeten waren, wier de verbooden, zeggende volmondig, dat men Godt 
meer in die dingen moefle gehoorfamen als de menfchen, daer fy anders de 
géhooriâemheit aen d?Overheden op ' t krachtigfte felfe betoonden en
de anderen,aeábevdçïeö. c . :. . d -:„ 

25-. Vervolgens, als aen d'eerfte Chriftenen de vryheit wierdetoe-
gekten ;•: dát ly die voorver¼elde dingen in betamelijke ordre moch
ten doen ende waerneemen, foo leefen wy niet, dat fy over andere 
faken moeyten hebben gemaekt,- ende dat fy haer de hooge machten 
«lijfelijk h¾bbenoiiderworpeii-, als maer het Koningrijk van de Heere 
'.r.-j'iv-\l •}-...". .-. ..<:/;•'..• ' -. •::• : . . ; - • ; . r.. :' . .Chriftus 

(i) Cap-.½, t.6. tot de Galat, ende-den eerjïet) M die "pan Efhtfen Cap 3. Y>*ifa 
ïièxi^,z6,vtndeJC^ùt6.ryèi%. ',' . ;• 
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Chriftus niet Wierde gekrenkt, ' t welk hier op aerden, geHjk.gez.egtis," 
beftaet in geeft ende woordt, niet in uiterlijk gebaer ende uitvindingen 
of ordonnantien der menfehen. 

26. Hier uyt kan ende moet dan worden afgenoomen, welke din
gen aen de kerke moeten gelaten wordenendein wat faken de machte» 
des Landts hare bevcelen konnen te wege brengen, ende doen uyt voe
ren , fonder dat die van de kerke recht hebben, haer gehoorfaemheit 
te weygeren. 
. 27. Wy lullen dan onder de poinften die t'eenemael ende zuyver 

kerkelijk zijn, tellen voor eerft, debelijdeniffedes geloofs, ten tweeden» 
de by-eenkomften der geloovigen in een genoegfaem getal tot onder
linge ftichtinge ende mededeelinge der heylige teekenen van genade j 
ten derden, hiet oordeel van te vlieden d'onrechtzinnige in den geloo-
ve ende die met hare werken het geloove verfaken , wef halven de 
cenfare lbo genoemt ende d? excommunicatie in fijn rechte zin genoo-
men hier toe ook behoort, ende eyndelijk om dat alles met orderc 
moet gefchieden, hebben fy van nooden Leeraen ende Opzichters dooç 
welke defe dingen in goede ordere moogen worden onderhouden. 
, 28. Het is feeker dat de Kerke defe dingen mach gebruiken, gelijk^ge-

zegt is t ook int weerwille der Overheeden , dat fy opentlijk haer geio-
ve mogen belijden , dat lèlve mogen voorftaen, aen andere mogen 
verkondigen ende foeken te bekeeren tot Godt alle die fy konnen over-
reeden, fonder haer door Wetten, dreigementen ofte itrafFen der Op-
machten daer van te laten beletten, (te weeten, wy handelen nu eerft van 
Overheeden die van de waerheit ende de kerke vreemt zijn«) 
- 29. Sy mogen ook byeen-komften hebben , tegen dank der fêjver 

Overheeden, daer in prediken, bidden, fingen » ende alle die geloovig 
zijn,, in hare vergaderingen aenneemen, ende heilige geraeinfehap met 
defelve houden. 
. 30. Maer het is niet te zeggen, dat fy tegen dank der hooge Ove-
righeeden openbare vergaderplaetfèn mogen maken, kerken met ge-. 
Welt inneemen , ende alfoo tegen dank der hooge machten openbare 
plechtelijkheeden gebruiken, dewijl fonder die dingen 'trijkgvanChriftut 
ende de ftichtinge fijner kerke wel kan heftaen. 

3 f. Sy mogen ook wegens mtvoeringe van de ctnfxre niet koomentot 
eenige feitelijkheit, tegen dank der hooge machten, om middelen vaa 
bedwang in't. werk te ftellen , ©f de uiterlijke ende burgerlijke veïhin-
teaiflèn te ftooren, gelijk eenige fooiten van A/i?»»̂ ?.?» doen, met het 
fchëiden van man ende wijf, met verbieden, van koopmanfehap te doen¾ 
• " . ' . - • . ' F 5 * ende 
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ende diergelijke dingen, roaer fy moéten haer houden binnen de pa
len des woorts ende beloften miigaders aenmeldinge van dreigementen 
in 't Euangelium vermeit. • • 

32. Sy konnen haer ook niet vaft houden, foo het Ithijrtt, tegen dank 
van d'Overheeden, aen feekere manieren ende wijlen- van't kielen der 
Leeraers, als hen maer niets wort opgedrongen, dat tegen Godts woort 
ftrijdig is, ende daerom indien d'Overheeden niet wilden toelaten f dat 
fy andere Leeraers ende oplichters fouden mogen gebruiken, als by haer: 
geftelt ofte voor goedtgekeurt mochten zijn, ingevaüe dié Leeraers matt-
nen waren beproeft van leeven ende leer e, bequaem em haer Godts raeâ'en
de wille voor te dragen , ende van een belijdenijfe met haer^ men fchijnt 
niet te konnen zeggen dat fy reeden fouden hebben , om deiwe-ï 
gen haer tegen d'Overheeden te verzetten. Nademael fy ook in dier 
voegen 't effect: ende oeffeninge der Godts-dienft loudea hebben endev 

behouden; felfs de Patriarchen van de Grieken zijn daerom geen onwettige 
herders van hunne kudden, om dat fy van den Turkièn Keylèrwor
den geftelt ende beveftigt, gelijk dan ook gereformeerde Predicanten del-
wegen by hare Gemeinten niet konnen worden verworpen, om dat? 
fy door Paeplèhe Beeren aen de Kerke zijn voorgefteït endé opgegeeven. 

33. De kerken hebben ook geen reeden, van haer te ftellen tegen 
tere Oyerheeden , foo verre die haer niet mochten willen toeftaen, 
feekete- forme van confiftoriafe vergaderingen van Claffén ende van Sjw~' 
den, om dat defc dingen nergens van Godt de Heere födattig bepaelt 
ende voorgeichreeven zijn, dat de Godts-dienftlónderdelelvenietlbu--
de konnen worden gehouden. * 

34. Men kan hier uyt by gevolge verftaéti, wat uyterfijk recht d'O
verheeden die van de kerke vreemdt zijn , konnen over de felve ge
bruiken, lònder dat defe, zeggen Wy, reeden hebbett, hen daer te
gen te verzetten ende ongehooriàemheit te toonen. _ - . , - . . . 

•"'35'. Wy jpreeken altoos van Julke Overheeden^welkers gèbietdoor grondt-
ivetten van Staet, niet is' bepaeldt in het flttl^-van de' Gádts-dienfli 

36. Sy konnen dan de publijke vergacterplaetien verbieden ^eîîde 
wechneemen, fy konnen beletten, fodanige forme van kerkelijke re-
geeringe , als haer foude mifhagen, ende namenriijk dat veele kerken 
haer niet koomen te verbinden tot eeüige Vaft-geftelde orderevange-
memeprovinciale regeeringen, ende diergelijke, fy fouden ook de beve-
ftinge van opperftfe Regetiïën* der kerken rmer konfiéh aëntrecken V 
fonder, zeggen w y , dat dàer door reeden vaa tegeáftant éndeonge-
hoorfaemheit ft>ude worden gegeeven, ' 

37: Wy 
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37. W y moeten hier ook uittrecken ende aenmerken, wat recht een 

Oppermacht: die met de kerke van öjn onderhebbende Staet van een 
en't felve gevoelen i§, ontrent defelve kan oeffenen. 

31 . W e l verftaende, dat ty geen recht heeft als lidmaet der kerke, maer 
als Overhelt, in welken aenzien hy wel eygentlijk geen meer recht heeft 
als ongelovige ende als vrouwen ende kinderen hebben, wanneer de 
Koninglijke macht in fiilke handen vervalt , maer om dat geloovige 
Overheeden haer in de faken der kerke veel meer komen te mengen, 
foo valt ook ten haren aenzien wel eenig byjbnder bedenken. 

39. Soo zijn dan fodanige Overheeden eerftelijk befchermers ende 
voefter-heeren van de kerke, van wien moeten afkoomen, ende on
der, wien ftaen de tijdelijke middelen, waer uyt de kerke ende der feL 
ver Dienaren moeten worden onderhouden, ly zijn bewaerders van de 
vreede der kerke, vervolgens lbo verre daer eenige zijn , die van de 
kerke verlchillen , foo konnen ende moeten fy de felve bedwingen 
ten einde fy geen onluft aenrechten , ende foeken ondertuflchen alle 
middelen tot verzoeninge der partijen, ende eenparigheit des geloofs, 
of onderlinge duldinge ende tolerantie, foo men fpreekt. 

40. Immers loo niet klaerlijk geblijkt, dat het verfchil tegen d'aen-
genoomene fundamenteele leere der kerken is, foo mag en moet d'O-
verheit vreede gebieden , ende kan ook tot dien einde middelen van 
bedwang aenwenden. 

41 . Edoch als't verfchil te groot ende de fcheuringe onvermijdelijk 
is , (die als ten uit er ft en voor den Staet gevaerlijk^y bj alle bedenkelijke wee
gen moet wordengemijdt) foo kan d'Overheit de geenedievande.meer-
dere meenichte zijn overtroffen ende afgefcheiden, wel niet dwingen 
tot het veranderen van haer gevoelen , fy kan de felve daerom ook 
niet ftraffen aen lijf noch goedt , om dat de confiientien æn niemant 
als aen Godt verbonden zijn % maer ontzeggen van Stadt of landt..» 
fchijnt wel te zijn van't recht der Overheit in defen gevalle, foo ver
re fulx meer fomtijts kan dienen tot voorkoominge van onrufte, als 
dat het foude ftrecken tot ftraffe der gevoelens. 

\x. Verder foo is't bouwen van kerken, tijden ende ftonden van 
publique by-eenkomften, kleppinge van kloeken, fpeelen van orgels. 
ende diergelijke iàken in de macht ende onder 't beftier van d'Over-
heeden, nademael die dingen tot het eygene weefen der Godtf-dienffc 
niet en behooren. , 

45. De forme van de kerke té regeeren, kan ook by de Staets-re-
geeringe worden bepaelt ende voorgefebreeven % foo verre de kerke 

- • • e n d e : 
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cnde byfòndere leeden van dien niet worden belet haer af te Zonderen 
vàn ergerlijke leedematen , nochte gedrongen tot yets dat haer van 
Godts-wegen niet geoorloft is te doen, of toe te laten. 

44. Doorgaens ziet men, dat de regeeringen der kerken fweemen 
ïiae de regeeringe der Staten , waer onder de kerken fchuilen. daer 
Koningen ende Furften zijn, heeft men ook eenhoofdige regeeringe 
der kerken, in Engelant Bijfchoppen, in Duitflandt Superintendenten, in 
Nederlandt daer de Staetgeregeertwort, by Vergaderingen van feeker 
getal perfoonen, worden de kerken ook in diervoegen beftiert, ende daer 
geen verzeekerde regeeringe gevonden wort, daer regeert yder kerke zich 
lelve,foo fy beft ter gemeine ftichtinge verftaet te konnen doen,fonder dat 
d'eene macht heeft over d'ander, als van broederlijke vermaningen j k lbo 
gelijk haer bevinden de gereformeerde kerken, die onder 't kruice zijn, als 
ook in OoftfrieflandtjVan wegen de verdeilinge der Staetsregeringe aldaer. 

45. Waer uyt dan twee dingen te zien voor oogen zijn, ten eer-
ften, dat men geen reeden heeft, om zich ftijfzinnig te zetten op ee
nige ièekere forme van kerk-regeerinee, ende dat men defwegen geen 
groote moeyte, veel min fcheuringe behoorde te maken. 

46. Ten tweeden , blijkt hier uyt , dat de natuirlijke Staet van de 
kerken is, dat yder gemeinte van feekere plaetfen is op haer felf en
de dat d'eene gemeinte over d'andere niet heeft te zeggen, ook niet 
veele Gemeinten van een Staet over het minder-getal, buiten een vaft 
dele beyde oorïàken, eerfielljk^vrywilllge onderwerpinge, ende ten tweeden, 
pvlkijke macht der Overhelt. 

47. En noch is feeker , dat geen van defe beyde oorfaken macht 
kan geeven, aen 't meerder getal der Gemeinten, over anderen, als in 
dingen die van Godt de Heere niet zijn bepaelt ofte voor gefchreeven, 
want in fidkg noch onderwerpinge noih politljke macht eenige veranderlnge 
kan maken. 

48. Vervolgens konnen de ClaJJèn ende de Sjnooden geen andere grondt 
cnde oorfaek hebben, als een van defe beyden, ofte liever beyde te 
Zamen , want de onderwerpinge van veele Gemeinten onder malkanderen-' 
met fitbordinatie van macht , ende vafi-gejlelde erdere niet als met confent 
ende authorltett van d? Overhelt kan ende mag gefchieden. gelijk dan ook in 
eenige Gereformeerde landen geen Clajjen zijn, lbo als in Ooftfrieflandt, 
ofte geen Synoden foo als in Zeelandt, bulten Jpeciaelende extraordlnarls 
confent der oppermacht. 

49. Soo dat niet waerder ende fèekerder is, als dat het geheele wee-
4en van Claflen cnde Sjnooden afhangt van de çolitique macht, ende dat 

daer 
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daer in geen overftemminge, geen ordere van appelîen, veel min exe
cutie plaets ende effecT: kan hebben als door middel van de felve poli-
tique macht ende ordonnantie. 

f o. Het kiefen ende roepen van Predikanten, wort by ons in de 
Steeden door kerken-raden of op eenige plaetfen door de geheele ge
meenten gedaen, maer in de landen is't een ganfch politijk werk, na-
demael het aldaer gefchiedt door de ftem-dragende Edelen ende eygen-
erfden van yder pfaetfe, fonder onderfcheidt of fy leeden dergemein-
te zijn of niet, als fy haer maer niet dragen gelijk van andere gezintheit. 

ft. *tïs feeker dat het voor de kerken ftichtelijker was, aen haer 
te kten de vryhek van hare eygen leeraren te kielen , maer wy heb
ben reedê hier boven gezegt, waerom het lèlve niet kan worden ge
houden, als t¾enemaeT ongeoorloft; ende de Heeren Staten hebben de 
maniere van defe kiefingen foo veel gereguleert nae gemeine flichtm-
ge , als behoudens het recht felf van de ftemdragende eygen-erfden 
heeft konnen gefchieden, by refolq.tie van den \$.MartHi6\<. fonder 
echter af te gaen van de ftrenaheit der refolutie van den ÏÖ f ulij i6%x. 
waer by de geene welke onaerle^gen /ouden de Kerkenordere in de 
nationale Synode tot Dordrecht vaftgefteît i alhier door te dringen öf in 
trein te brengen voor perturbateurs van de gemeene rulle gehouden en
de voor fbdanig geftraft Sullen worden. 

51. Uyt het geene voorfchreeven is, volgt ook dat de HoôgeRe-
geeiinge wel macht heeft, om Predicanten ter ooffake van mifiladen 
te deporteer en., ofte te Jkjpendêéren ; VöOf eerft kan lùlx buiten allen twij-
vel gelchieden by fententie van den Hove , om mildaden die eerloos-
heit of caflàtie nae ftrengheit van rechte verdienen, 't welk nochtans 
zijnde een politique macht ten eerflen aenzien voor pogen fielt, dat 
departement ende Jk{penfte van Predicanten niet alleen kan gelchieden by 
cenfitre aen de kerklijke felf, maer ook door voiitïjike autoriteit t hetzy 
by wege van proces daer het felve plaets heeft, of door refolutien en
de beveelen daer geen ordere van Proces gebruikelifejitofte paffe kgomt ,het 
geeftelijk ende innerlijk recht van de kerke dat eygentlijk d'Överheit ' 
niet is onderworpen , blijft behouden, foo lange de Gemeente niet 
wort onvoorzien gelaten van Leeraren ofte geen belet wort gedagti 
om andere te kiefen. 

jr¾. De kerkelijke cenfitre, waer van meermalen is gefprooken, als 
zuiver kerklijk zijnde, wort ook allenthalven in Frieflandt aen de ker
ken vry-gelaten ende de reeden laet niet toe; dat de felve door civijle 
procederen foude werden belet, dewijl het faken zijn van ganSch ver-

G fchei-
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Scheidene natuire; fulx pyemant kerklijk wefende gecenfureert of onder 
cenfure ftaende de felve niet kan ontkoomen of uytftellen met de Ikke te 
brengen voor een politique vyerfchaer, ende fchijnt geen reeden te zijn 
dat de cenfure defweegen door polityque beveelen foude Worden op-
gefchort, immers niet die in byfòndere kerken wort geoeffent, want 
met die van de Claffen ende Synoden foud het een ander aenzien konnen 
hebben , om dat de felve niet konnen vergaderen fonder dependentie 
van Pohtique macht , waer onder de cenfure van yder kerke, gelijk 
meermalen gezegt is > niet ftaet. 

54. Hier uyt kan afgenoomen worden op wat grondt is fteunènde 
de refolutie der Staten van den 10. fulii 1622. van inhoudt dat geen 
Synodale jefolutien eenige kracht of effect lullen hebben, voor en aleer 
defelve by de Staten van't landt fullen zijn geapprobeert; in alle Sy-
nooden zijn tegenwoordig eenige Gecommitteerden der Heeren Staten 
ende zijn veele dier meininge, dat der felver confent ofte ftilfwijgen, 
geeft die kracht aen de Synodale refolutien, welke by defe Wet van 
Staef wort vereyfcht. Maer veel eerisdewaerheit»datdetegenwoor-
digheit der pohtij.ke cammifarien maekt dat de Synode compleet ts , ende 
dat de refolutien worden Synodael, maer de vereyfchte approbatie van 
de Heeren Staten felfs is yqts afgefcheiden van de Synodale refolutie ende 
moet daer op volgen, foo dat yemant zich befwaert vindende door fo-
danige refolutien die noch niet geapprobeert zijn , ook de tijdt van 
appel verloopen zijnde, daer tegen fijne klachten by de Heeren Staten 
foude mogen inbrengen, als wefende de felve ten aenzien van haer Ed-
Mog: noch onvolkomen ende krachteloos. 
. 5 j . De maniere vmprocedeeren in kerkelijke vergaderingen is extraor-

dinaris, fonder Advocaten ende Procureurs, 't welk de geleegentheit ende 
de ftichtinge alfoo wel vereyfcht, mits het geene de generale Wetten ook 
mjommïere proceduiren vereyfchen, aldaer mede moet waergenoomen 
worden, gelijk der zijn, dat niemantongeroepenendeongehoortmag 
worden gedoerat, dat waer appel plaets heeft, fulx binnen de tien da^en 
mag gelchieden , want alfoo defe ordonnantie niet ftrijdet met-het&in-
nerlijke recht der Kerken „foo moeten ook daer in de gemeine Wet
ten gelden, ende konnen door geen kerkelijke vergaderingen verandert 
worden. 

5-6. Voorts heeft dit geen twijvel by ons,. o£depredicantm, ouder
lingen, diaconeny en alle die tot de kerken behooren, zijn met hare 
Kuifgezmnen ende goederen, de politique machten onderworpen • al
hoewel de Paufen een algemeipe fcheidingedergeeftelijken loo genoemt» 

van 
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van de weereltlijke. hebben weten uit te vinden, ende die door de ge-
heele werelt onder een Oppermacht te zamen te voegen , niet an
ders of 't was d'algemeine kerke daer van Chriftus alleen 't hooft is, 
ende blijft foo lange de werelt ftaet. 

XI. KAPITTEL. 

Ván de yerfcbeidene Sicists-reoeerîngen. 

briederley ftaets-regeeringe. Eenhoofdig , Van een lepaelt getal ende .Gemten-
meentens-Tvijfe. Defe Geinige beedenfdaegs. Manier om Furftendommen te Ver
kregen. Onderfcbeidt Van de ^egeeringe der Veornaemfien , ende gevolgen Vatft 
Patrimonieel recht des felfi. 

i. 1 ""VUs verre van d' Oppermacht ende des felfs rechten zijnde ge-
I I fprooken, fullen wy noch yets zeggen van de-verfcheidene 

JÊLJJ- Stkets-regeeringen, waer van al rede vooraf hebben gehoort 
dat ly driederley zijn, want de volkeren worden geregeert door haer 
felf, of door een vergaderinge van een bepaeld getal, of door een; 
hooft, 't zy Koning, Hertog, Furft 5 Graef ofte Heer. 

a. Het gebeurt ook dikwils, dat dele drie gedaenten van Regeerin
gen of twee der fel ver door malkander gemengt zijn , invoegen de : 

Furft ende den Aedel, Ibmtijts ook het volk te zamen de Oppermacht . 
hebben, niet dat d'eene defe ende d'ander die rechten van de Opper
macht alleen hoogen fbude , maer dat d'eene fonder d'ander van alle } 

de voornáemfte ofte van eenige der felver rechten niet eindelijk kan 
dijponeeren. 

-'.3. De zuyvere ende abfòlute Koningrijken zijn tweederley, welkers 
namen aldus konnen worden onderfcheiden , dat fy burgerlijk, of Jlaefs -
zjjn, vàn'd'eerfte flach zijn de Koningrijken in Chrift-enrijk^ ende van de 
andere die van Turkijen, Mufhovien en andere barbariiche volkeren in 
<&Afia ende in ^Africa. . - • • - , ' • 

•,4,. Het onderfcheidt hier van is, dat in de burgerlijke koningrijken," 
deyryheit der perfoonen ende d'eygendom der goederen, niet is in 
de macht van de Koningen, als in gevolge van de Wetten ende van 
rechts-ordere , maer in de flaeffe wort de Koning bekent Heer 
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ende eygenaer te zijn , van lijf en goedt der onderdanen tot fijn be
lieven. 

5. De oorfaken waer door de koningrijken verkreegen worden zijn, 
gelijk van alle regeeringen is gezegt, recht van oorlog ende overwinnin-
ge, of de wille der volkeren. En door deie wordeniè wederom verkree
gen by verkiefinge ofte by fuccesGe. Maer het recht van een verkooren 
of fuccedeerende Koning is in hem felf een en 't felve, alhoewel men 
doorgaens ziet, dat gekoofène Furften met Wetten meer worden inge-
toomt, als d'erf-koningen, het zy wegens uitdruckelijke wille des volks, 
gelijk als naeft eenige jaren het Deenfihe Rijk van Keur tot erfelijk 
vvierde gemaekt, of dat erf-Princen door bedekte konften of door lank-
heit van tijt hun meer ende meer machts koomen aen te maetigen. 

6. Wy hebben al voor defen gezegt, dat de Regeeringe van veelen is of 
Gemeentens-wijfe by de geheele burgerfchap, ofte by een vergaderinge. 
Van d'eerfte fòorte zijn 'er heedenfdaegs zeer weinig exempelen ove
rig ; maer van de andere flach zijn vaft alle Republieken; men noemt 
defe Regeeringen in de Recht-kunde, die van de &?/?« ofte van ¾;«K¾.? j 
om dat iy beftaen uit het minder getal, en die vxaàcbeft geqnalificeer-
de ende bequaemfte tot ftuir van de gemeine fake. 

7. Het getal is in defe foorten van Repubtijquen zeer verfcheiden, 
men heeft 'er gehadt van tien, van dertig, van veertig of daer ontrent, 
men heeft 'er van tachtig, van hondert, van duifent of meer. Jae in 
Poolen, daer d'eerfte macht is by de Aadel, kan de vergaderinge wel 
zijn van 5-0. à 60 duifent. In Frieflandt is het gront-recht by d'eyge-
naers van ftem-dragende landen ende by de Vroetfchappen der Steeden, 
noch vry grooter getal van perfoonen uitmakende nae proportie van 
Frieflandt, als de Aedel ten aenzien van't Koningrijk van Poolen, 
end' evenwel naedemael de verdere ingezeetenen verre het grootfte 
getal fonder vergelijkinge uitmaken, die geen deel in eeniger manieren 
aen de Regeeringe hebben, foo is klaer, dat in Frieflandt ook is een , 
Regeeringe van't minder getal of zAriftocratie, gelijk men in de Recht-
kunde fpreekt; lbo als reede gemelt is, hier boven. 

8. W y konnen defe Forme onderfêheiden, dat fy is oîperfweel of pœtri-
monieel. Deperfòneele, wederom, dat fy of door geboorte ofte door keu-
ringe wort beftelt. Door geboorte, gelijk tot Venetien endeelders, daer 
alle gebooren Eedellieden als fy tot haer jaren koomen, recht tot de 
regeeringe bekoomen; maer doorgaens wort het by keur beftelt ende 
verkreegen. 

9. Defe keur is of by het geheele volk, of by de vergaderinge felve, 
die 
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die in plaetfè van de verfturvene wederom andere kiefên , gelijk in 
de Vroetfchappen van Hollandt ende by ons doorgaens. 

io. Daer het geheele Volk de Regenten kieft, willen eenige, dat 
een Demokratie, dat is, volks-regeeringevanRechtfweegen zy. Maer 
dit hangt van het geene te vooren meermalen is gezegt, of de han
delingen der gekoolène Regenten rugge-fprake ende reekenfchap, 
mitfgaders veranderinge onderworpen zijn, of niet; Soo jae, is het 
gezeide waer , foo niet maekt de keufè van 't Volk in defën geen meer 
Demokratie, als de keufe van een abfoluit Koning maekt een Gemeen-
tens-wijfè Rëgeeringe. 

i l . Patrimoniele ^áriflohratie is een nieuwe fake, ende moogelijk 
nergens oyt in de weerelt gehoort, als in Frieflandt ende in eenige 
naebuirige Landtfchappen ; want , gelijk meermalen is gezegt , de 
eerfte en grondige macht van Rëgeeringe is alhier by de Eygenaers 
van de Stem-dragende Landen, die dat recht van ftemminge in Re-
geerings faken , foo wel in haer Patrimoni) hebben , als de Landen 
içlfs, gtUjk. wijdlffftig amgeweeftn i$ in het %, faek^ Kap. $•$. 
:':tz. Uit fà'PmnimweelRegeerings-recht volgt voor eerft, dat de 

Stem-dragende eygenaers , welkers recht oorfpronkelijk van het ge
heele;. Volk is af koomende, gelijk hier boym is aengeweefcn, fulx nu 
hebben uit eygen hoofde ende niet als dienaers en afhangende van de 
meenigte, 't welk dient op het difpmt hier vooren mede verhandelt. 

13. Ten ¾. dat fy de ware Oppermacht konnen overdragen , ge
lijk fy jaerlijx doen , op een ofte meer andere , dat anders niemant 
¼an doen, die't opperrecht moet erkennen als van een ander op hen 
aïgekoomen , foo als de Eedelen en Eygen-erfde anders fbuden moe
ten doen , ten aenzien van't geheele lichaem der ingezeetenen. 
, 14. Ten 3. volgt uit dit Pttrimonieel recht yets , dat anders in 't 

ftuk van Rëgeeringe is ongshoort, te weten, datUklanders, Vrou
wen en kinderen, mitfgaders aUe die onder Voogden ftaen, dit recht 
alfoo wel hebben ende genieten, als fy de Landen felfè in eygendom 
ende in haer Patrmmie hebben. 

• if. Maer die abfurditeit , foo het fcheen, van defe ftellinge, wort 
wechgenoomen ende geeft echter ook de reeden aen de handt, waer-
om by de geene, die dit grondtrecht van Oppermacht hebben, geen 
oefteninge van d' hooge Lands-regeeringe in eenigen deele zy nochtç 
zijn mag ; wefende niets by haer noch konnende zijn, als de keufè 
van de Regenten ende beftellinge van eenige Grietenijes ofte Dorps-
fakeo, finder wqders j en de geheele beftellinge van 't Gemeene-beft 

< ' . • ; G 5 is 

wumkes.nlwumkes.nl



j ^ , Heedenfdaegfe Recltsgeleertheyt. 

is by de jaerlijkfe Volmachten, waer van nu al dikwils, fooveelnodia 
was, geiprooken is; Dies wy nu tot de Magiftraten fullen overgaen.^ 

XII. KAPITTEL. 

Van de Overheden, anders Magiflraten, ende eer ft fan 
de Croote. 

Wat Magiftraten %ijn.' P'an't ampt desStddthoudersen'tminiergetal, derHeeren 
Gedepu- eerden, \an den Hof e. Reekentneefters Onlfangers, mitsgaders fan de 
buitenlandse ampteti. 

-«"lik MT Jgiflraten anders Overheden of Amptlieden \ zijn Bedie½ 
f ^ y • nam van de Opper-macht, om de dagelijks fe beftieringe van de 

'•*«-*••-&. Regeeringe waer te neemen, nae het voorfihrift derMatten ende 
vafigeftelde ordere des Landts. 

a. Sy worden verdeelt in groote ende kleine Overheden, in binnen-^ 
ende buiten-landtfê, in burgerlijke ende krïjgs-Officieren., 

3. De burgerlijke, binnen-landfè, Groote Overheden zijn de Stadt-
houder, de Gedeputeerde der Staten, de Raden van fuftitie, ende de 
Reeken-Meefters. 
. 4. De Stadthouder ( nu erffelijk ) is een Doorluchtig Persoon , die de 

luifier van de Oppermacht en de plaetfe der Staten voor ende nevens de an
dere Overheden vertoont ende waemeemt. 

5. Hy heeft zitplaets ordinaris in de Kamer van't Mindergetal ; al-
waer het geene ten Landsdage lal verhandelt worden in ordere wort 
gebracht, om van daer in de vier Kamers voorgefîelt ende tot befluit 
gebracht te worden. 

6. Dele Heeren zijn acht in getale, uit yder Kamer twee, diewy 
niet brengen tot het getal der Overheden , om dat het eer wort ge-
noomen voor een Cammisfie als een ampt. 

7. Noch zit de Stadhouder by ende voor de Heeren Gedeputeerden, 
by welken is de ordinhrife. bedieninge der geheele Politifa Regeering» 
van de Krijgs-fàkèn endâ¾nantien, begeevinge der mindere perpetuele 
ampten (want de Hoóft-iÉjIcien blijven aen de Statenfelfs)befchrij-
vinge der Landsdagen, exdminam der Pmuratien van de Heeren Vol-

'" machten, 
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machten j verpâchtinge van 's Lands. middelen ende wat totgewoone7 

lijke oeffeninge der verdere Oppermachts-rechten behoort. 
8. Van alle welke dingen de Heeren Gedeputeerde Rechtlprake heb

ben, ende oeffenen, behoudens appel aen de Heeren Staten, daer't de 
eygenfchap der faken lijdt, des nare fententien Provijioneelijk^ ter executie 
Wordende geftelt... 
V 9. Sy hebben haren Secretaris, Fifkael, Klerken , ende wat wijdefs 
tot uitvoeringe van haer jmifàiüie van noden is. 

10. Negen zijn de Heeren in getale, twee uit yder Goo of quartier 
van de Landen, ende drie uit de Steden; het Prefidentfchapomgaende 
by beurten van 14 dagen, en flaende de Heere Stadthouder voor aeii 
¾Jîooft van alle af kondingen ende beveelen. 

11. Gelijk mede gefchiedt in alle citatien , ende Mandamenten van 
den Hoye , daer de Stadthouder ook fijn ftoel ende zitplaets heeft, 
ibo in den Raedt als op de Rolle. 
: 12,. De Macht van't i¾jf beftaet in het Opper-beftier van de Civile 

ende' Crimineele Juftitie over het geheele Landt , ende fonder onder-
fçheidt vaft Perfoonen, behoudens de Neder-Rechters haer judicatme 
in civile faken ter eerfter inftantie. 
_• 13, Het getal der Heeren van den Hove is twalif,' drie uit yder 
Kartier j Welke door de Heeren Volmachten des felven deels voor 
haer leeven lang worden verkooren; de oudfte Heer Prefiderende. 
.: 14. De Saken van Policy endeyan judicature zijn dikwils onder el

kander vermengt, endè salfén' daer 'over temet haperingen tuflchea 
de, Hooge Collegién) die dp¾ Heeren Staten wel hebben willen-regule
ren door de bekende Refolutie van den Jare 1663 ; maer ook in defea 
wort bevonden 't geen' allezins. waer is , dat materien in een omtrek 
van veelerhande feiten heilaende zeer qualijk in 't algemein te regu
leren- zijn. 

, 15. De Heeren Reecken-Meefiers zijn vier in getale, uit yder kartier 
een ; haer ampt is , de reeekeningen der Ontfangers te examineren, 
declaratien te liquideren , ende toe te zien, dat'er geen Ordonnantieu 
verleent mogen worden, die met 's Lands Relölutien fouden mogea 
ftrijden.; ,' 

16. Generale Ontfangers, of Rentemeefiers, fòo van de Domeinen als 
andere Lands middelen hebben geen Rechtlprake, maer alleenlijk.een 
bedienende macht,, ende zijn onder de Hooft-Officien gebracht, om 
dat fy op den Landtfdag worden gemaekt¾nde begeeven. 

,ïj'i De Hwt-Fefter heeft ook geen jurifdittie, maer opzicht over de 
jacht j . 
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jacht, foo van beeften, als van Vogelen ende over Viflcberije ~, teiî 
eynde de Ordonnantie» ende Pkckaten daer ontrent uitgegeeven j wer
den onderhouden , de Overrreeders breukvallig verklaert ende ge-
executeert, behoudens appel mndeHeeren Gedeputeerden; allesbeneffens 
de Grietüieden in haren bedrijve. (a) 

18. De buitenlandfe groote Amptlieden zijn de Gecommitteerde 
ter Vergaderinge der Staten Generael, der Raden van State, van de 
^Admiraliteit ende Generaliteits Reecken-kamet', die echter tot de fechts-
pleegingen niet behooren, uitgenoomen d' Admiraliteit. 

19. De eerfte worden afgezonden nae 'sGravenhage, om de laken 
der gemeine Vnie van Vrêede en Oorlog , met de Volmachten der 
andere Provintien waer te neemen ende te bedienen; als ook om me
de te regeeren het reffan vatt de Genetaliteit, bû{k$£üáûi&dégel>onkeJleer-
de Landen van Brabant ende Plaendertn, mitlgaders Wedde ende Wefler^ 
voldingerlandt. 

2.0. Want in de RefteUive Provintien hebben de Staten Generael gt&h 
jurifdiüie ende al lbo mede niet in Friejlandt, 

2.1. Gelijkerwijfè worden van hier eenige Heeren gezonden in den 
Raed van Staten ; Welkers ampt is, om den State» Generael te die
nen van Raedt, ende byfonderlijk, om te letten op de Krijg/¾^# te wa
ter ende te lande, onderhoudinge ende verzorginge van de Frontier-
plaetfèn, ende tot dien eynde alle jaren petitie te doen vandeonkoften 
tot het een ende het ander vereylcht wordende j waer op de Provin
tien hare Confenten inbrengen. 

2.2. De Heeren ter ^Admiraliteit, hebben hare zitplaets binnen i¾r-
lingen , beneffens de Provintie van Stadt Groningen ende Omlandeni 
ende haer ampt is, alles Wat tot befcherminge ende beveilinge der Zeeende 
kpfien des felfs behoort, foo in Vreede als in Oorlog te bezorgen. 

23. Sy hebben te oordeelen over alle buiten ende prijfèn ter Zee 
wordende genoomen , van alle miidaden der Zee-lieden te boven 
gaende Scheepraêds-rûacht, mitlgaders van alle frauden ende over
treedingen der Plackaten, nopens de Com/oycn ende Lieenten ende foo 
voort, en dat fonder appely maer wel op Revijs. 

24. De Generaliteits Reecken-kamer, heeft weinig of geen opzicht op 
Rçchtfàken. 

2,5". Volgen de groote Krijgs-umpten binnen de Provintie , welke 
zijn, dat van Kapitain úeneraei, van Overften ofte Cohnels ende Ma
joors van Regimenten. 

2.6". Het 
(*) zitt Ord, 4. W J tit, 8. art. s, 
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3.6. Het hoogc ampt van Kapitain Generael is vereenigt met het 

" Stadthouderfchap ende heeft het opper-bevel over de Militie van defe 
Provintie. 

2.7. De mindere Militaire ampten zijn die van Ritmeefters , Kapi-
tains , Lieutenants ende Faendragers van yder Kompagnije ; waa: 
uit het Krijgs-gerechte wort befchreeven. 

X I I I . K < - P I T T E L . 

Vdn de Miniere Overheden. 

Mindere Overheden die tot byfondere Steden ende Grietenijen behooren» alsdder^n. 
Grietfáeden, Byfitters, Dorprechters, Dijkgraven %Burgemeefteren,Schepenenenf. 
mitfgaders Secretarien, ook Van het Kjijgs-gerecbte, 

1."% TTOlgen de Regenten van yder Grietenije , Stadt en DorpJ 
% / De Grietenijen , zijnde dertig in getale, worden geregeert 

• door een Grietman ende twee ofte drie Byzjtters, uitmaken
de het Gerechte van yder Deel : Secretarien worden in alle Collegien, 
hooge ende laege, daer onder begreepen. 

a. Griet/lieden worden geftelt by nominatie van een driedubbelt ge
tal , door d' Eygen-erfden des fèlven deels gedaen; waer uit de Hee-
ren Gedeputeerden hebben de eleüie, ofte verkiefinge. 

3. Tot Byzjtters maken de Eedelen ende Eygen-erfden ook nomina-
tie van drie Perfoonen, daer uit de Grietman heeft de electie , binnen 
z.es weecken nae verfierf. (a) 

4. Het Gerechte moet van de Grietman ende Byütters alle acht of 
14 dagen , ten minften alle maenden worden gehouden , konnende 
nopens het Dorp, daer 't recht is, geen veranderinge gefèhieden, als 
met kpnfent van de Eygen-erfde Ingezetenen, (b) 

5. De verdere plicht der Neder-Rechters moet afgenoomen worden 
uit het geene van het ampt der Rechteren in het gemein, op andere 
plaetièn fal worden gezegt. 

6. De Secretarien worden gemaekt , even gelijk de Byzitters , op 
nominatie van driedubbelt getal , by de Eygen-erfde te doen , ende 
èleüie van de Grietmans , die haer kinderen niet mogen kielen, (c) 
De eedt wort gedaen in handen van de Heeren Gedeputeerden. 

I I Deel. H 7. De 
(a; Orá-i 2 . ^ 3 . 4 5 . (b) Ord. 3. z. á f t i i , (c) Orá.¾.z.iJ. 
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7. De Secretarien hebben ook ten platten Lande ende meeft in alle 
Steden de Boelgoeden., dat is, verköopingen van roerlijkegoederen,. 
die by openbaren uitroep gefchieden : dat eygentlijk aen haer ampt 
niet vaft is, maer 't is in gebruik gekoomen, omdatfulkeverkoopers. 
fonder parade executie aen haer penningen niet fouden konnen gera
ken, anders is niet verbooden Jij-n goedt te- verkoopen , hoe men wil. 

8. De GrietJlieàen moeten ook in yder Dorp Rechters op nominatie, 
als voor en, beftellen , {kleine Dorpen worden twee of drie wel te namen 
gevoegt) welkers ampt is , te gebieden Vreede te .honden ende de Freede-
breekers te arrefteren ofte met borgtocht aen den Grietman te ver
plichten, (d) 

9. Hy moet ook de wonden ende flagen, fampt allerhande fchaden 
bezien ende taxeer en in't by-weefen van drie ofte vier fijner naebuireri * 
waer yaa appel valt aen't Gerechte , doch fonder uitftel van executie 
by provijie. (e) 

10. Maer breuken moet hy wijfen tot den Grietman, dat is, hy 
heeft daer in niet te zeggen , maer hy moet de faëk' aen den Griet
man brengen, edoch nopens geldfchult wort hem niet meer gegeeven, 
als laft, om partijen goediglijk^ te fcheiden. (î) 
«: 11. De Rechters moeten ook de mifladen aenbrengen aen den, 
Grietman ende hem helpen in 't vervolgen der Quaetdoenders. (g) 

iz, Eyndelijk geeft de Ordonnantie haer alle het Recht dat voor
maels de Atten y nu onbekent, hebben gehadt. (b) Sulx men daer uit 
lichter foude konnen zeggen , wat eertijts de Atten zijn geweeft, te 
weten, het geen nu de Rechters zijn , gelijk noch in Drent de Rech
ters Eiten genoemt worden. 

13. Dijkgraven zijn ook een foorte van Rechters over dijks faken > 
daer op wel van noden is in dele Landen goede ordere te houden ,, 
ende hebben fy ook macht te breuken die in gebreeke blijven hare 
dijeken op te maken. enf. 

14. Eenige Grietenijen hebben hare dijeken ende Dijkgraven bylbn-
áer , eenige in maetfehappije met andere , gelijk de vijf deelea 
ki Wefier-Goo , die een geordonneert Dijk-Gerechte met elkanderen 
hebben.' 

I J . Dus verre van de Overheden ten platten Lande,, De Steden, die 
eertijts onder de Landen, daer fy lagen, begreepen waren, dan eerf¾ 
ÎCQ tijde der Vryheit tot een byfonder kartier zijn gemaekt, wordçn 

• geregëêre 
(d) tk. \oorff. art. 7. (e_) tit. VoorjJ art. 1. ende 2. hork iit, 3. art. %. {f} arå. 

S.VoorJ. - (g) art.$.endti%t {h) an.á. 
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I. Boek, X I I I . Kapittel. ^ 
geregeert door Burgermee/leren ende Froetfchafflen , hoewel in eenige 
Steden ook Schepenen ende Gemeenfluiden gevonden worden. 

16. Burgerrieefteren maken uit àeMagifiraet , met Schepenen ende 
Boumeeflers op eenige plaetfen , - en neemen de Rechtftoel, beneffens de 
dagelijkjè regeeringe waer , begeeven ook de off.cien ende bedieningen 
der Stàdt. 

17. De Burgermeefters worden in de negen Steden gekoolên by den 
Heere Stadtho¼der uit een dubbelt getal , dat by de Vroetfchappen 
alle jaren wort genomineert; de Steden Leeuwarden ende Franeker heb
ben haer eygen raeds-beftellinge. 

18. De Vroetjlieâen worden meerendeels by de Vroetfchappen fèlfs uit 
de Burgerije gekoolên : op eenige piaetfen kieft degeheeleBurgerije, 
gelijk tot Dockum. 

19. Onder defe Overheden is ook de ReÜor ende Senatus der Aca
demie tot Franeker , onder welkers jurifditlie ftaen alle die tot d? Aca
demie behooren. 

zo. Tot het Gerechte te houden worden jaerlijx neffens de ReÜor 
Magnificus gekoofen vier tAdfefforen, uit ~yder Faculteit een. 

i l . Van de fententien by defèlve uitgeiprooken , meelt nasfùmmier 
Proces, valt geen appel, volgens Privilegie aen d' Academie gegeeven in 
de 47 Wet der Academie. 

22. Eyndelijk komen ook de mindere Krijgs-Officieren hier in ach-
tinge, die tot byfbndere Compagnijen behooren, als Ritmeefters, Ka
piteins, Lieutenants, Faendragers, en lbo voorts : Waer van eenige 
dikwils tot het Krijgs-Gerechte geroepen worden. 

23. Dit wort gefpannen by den Gericht-Scholt, lbo in Civile als in 
Crimineele faken : In d' eerft'e op gezette tijden, beftaêndé het Gerechte 
alfdan uit de Gericht-Scholt met twee Adfefforen ; van welkers" lènten-
ten valt appel tot de Heeren Gedeputeerden. 

24. Maer in Crimineele laken valt geen appel, ende Worden daer 
toe foodanige Officieren geroepen, als de Gericht-Scholt bequaemft 
dunken ende naeil: by der handt zijn. de Heer Kapitain Generael heeft 
hier het recht van Pardon te geeven, maer gebruikt het zelden , en 
dan noch in Militaire mifdaden , Eer als in gemeine delitïen , gelijk 
Doodflag, Diefftal en diergelijke; m hoedanige beiden het Hoffende 
ÏCrijgs-Gerechte by Pmvenüe over de Krijgflieden recht fpreeken. 

H z XIV. KA-
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XIV» K A P I T T E L . 

Ván Recbtfmacht en Rechts-dTlpang. 

IV ät rechtfmacht is. In Frieflandt effen foo, als nae 'Rpomfe rechten. Is of met of 
Jònder executie, ende foorten tan defe. Criminele faken tot recbtfdtpang. Geen 
recbtfmacht erffelifk , Dat nergens foo is als hier ende in Engelandt. Saken de 
Overigheit aenbtVoolen door een byfonderc Wet behooren niet eygentlijk tot rechtf
macht. Eerfte Verdeilinge der Rechtfmacht \ïn Vrytoillige ende ftoiftige. Tweede 
deilinge in eygene ende oneygene , aenbeVoolene en onderworpene Hçchtfmacht. 
Wat aenbeVoolene çy. Wat onderworpene. Soorten "Van defe, ftoee die geen ge
bruik hebben. De derde Van fake tot fake mede niet "Veel, maerfomtijts. V terde, 
Van perfoon tot perfoon heeft meer gebruik, met onderfcheidt nochtans. Vat een 
Vreemde çich onderwerpende onder een lichter, dien hy ganfch niet is onder"tiorpent 

met citatie moet "Worden belopen. Vit ook ten acnçien VamVerfiheidenejurifdtÈlien 
binnen 's Landts. Ten %y ftoee Gerechten op een plaetfe %yn. Stilf&ijgende 
onder^erpihgt. Noch drie Verdeilingen, maer onnoodig. Van rechtfdtvang ende 
Verdeilinge der felVer in groote ende kleine » anders louter ende gemengd. Vrie 
tiappen desfelfs. Wat tot kleine dftang behoort- E enige dingen hier niet toe
behoorende. Wie groote ende ¾»ie kleine á^tang hebben of niet hebben. Oorfake 
Van Recbtfmacht en dr&ang, en of't Van Trefcripjie koomt. Of een C ollegie eenig 
recht kan Trefcriberen. Hoe rechtfmacht en d-toang ge'éyndigftoort , ordinaris. 

. Hoe extraordinaris, by afftant af kaffatie, ende by Vtien die macht is. 

i.",|-W"TAe dat wy de plichten derbyf¾nderearnpt-Iieden, foo veel 
I ^ W noodig fcheen, hebben verhaelt, volgt dat wy van hare 

—*- ^ macht in't a'gemein kortelijk handelen. Allede Magiftra-
ten hebben rechtfmacht ende eenige reehtfHwang. Door rechtfmacht 
verflaen wy, een macht om recht te fpreeken tufTch en partijen, in fa
ken die geldt en goedt betreffen, toebehoorende de Overigheit als 
Overigheit. 

a. In Frieflandt hebben wy de rechtfmacht even lbo geftelt als fy 
nae Keyfèrlijke rechten befchreeven wort, fonder eenige veranderin-
ge fçhier, ende daerom fullen wy lè ook 'nae het voorfcbrift der fel-
ver alhier moeten verklaren. 

3. Wy zeggen eerfl , dat het is een macht om recht te fpreeken 
MfTçhen partijen j defe uitfpraek is tweederley, de eene vergezelfc£apt 

met 
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I. Boek, XIV. Kapittel. 6t 
met machlt van executie, waer van wy alhier ipreeken , ende de an
dere fbnder executerens macht, hœdanige uitfpraek is by goede man
nen fbo genoemt, by Kerken-raden, by Commiflarifen van ordinarife 
recht-banken. mitfgaders by de Oudermans ende Rechters van Gil dea 

4. Want goede mannen hebben wel macht van uitfprake door over-
eenftemminge der partijen, maer met de Sententie is haer macht uit, 
fy en hebben geen middelen van executie ; de Kerken-raden hebben 
ook te zeggen over faken van leven en wandel der geener die in de 
gemeinte zijn , maer als eenige haer uitfprake van cenfure niet wilden 
gehoorfàmen , en evenwel ter Kerken ende heilige tafel indrongen, 
de Kerken-raedt foude geen uiterlijke dwang konnen oeffenen, maer 
de hulpe der Overigheit in fuiken gevalle moeten verfoeken ; het 
fèlve is te verftaen van de fententien der Clalfen ende Synoden en 
der lel ver Deptttaten lbo genoemt. 

ƒ. De Commiifarien van ordinarife recht-banken worden of gefteît 
om alleenlijk informatie te neemen, ende daer van raport te doen aen 
de volle vergaderinge, in welken gevalle fy alle deelen der rechtf-
macht oeffenen tot de uitlprake toe j of ook wel om de uitfprake lèlve 
te doen, gelijk in cas van maintenüe, waer van op een ander plaetfe, 
maer de executie moet van den vollen Raedt ofte Gerechte komen. 
gelijk mede van de Gild-rechters d' executie van haer uitlpraken by de 
Magiftraten moet worden verfocht. 

6. Noch is in debefchrijvingegezegt, dat het onderwerp der rechts
macht is van [aken die geldt en geedt betref en ; waer door de crimineeie 
faken van de rechts-maeht uitgeflooten worden; die volgens Keyfer-
lijke Wetten onder de rechts-dwang begreepen worden; ende om dat het 
Zich in ons landt mede lbo wel fchikt, hebben wy geen reeden, om die 
fake anders te begrijpen; hoewel de verdeilinge der rechts-macht in civiji 
ende crimineel, ook lbo wel foude konnen worden genoomen ; In de 
fake is geen verfchil, het zy de woorden dus ofte foo worden gebruikt,. 

7. De laefte woorden der befchrijvinge, geeven eerftelijk te ken
nen dat rechtfprake vangoe mannen, Kerken-raden ende Commiflarifen 
geen rechts-macht en is, gelijk wy medegezegt hebben, ten tweeden, 
ly geeven te kennen , dat'er geen rechts-macht erfelijk^is , .nademad 
het ampt der Overigheit altoos afhangt van de Oppermacht ende ver-
fcheiden is van het patrimoni), 't welk tot de erfgenamen overgæt; de 
Roomfche rechten weten van geen erffelijke rechts macht in eeniger 
manieren > ende in Frieflandt is 'er mede geen gebruik of eenig exem
pel van te vinden s 't welk van geen ander Landt in Ettropa k&n worden ge-

H 3- ¾S-"» 
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zegt, uitgenoomen Engelandt. waer uit beneevens die van de rpraek' 
en andere reedenen de Ridder Temple eertijts Ambajjadeur van de Ka
ning van Groot Bnttanien, in fijn boek van de vereenigd.e Neederlandetty 
een befluit maekt overeenkomende met de oude Frielche Cronijken, dat 
de Engelfchen uit Frieflandt voornamentlijk af komftig zijn. 

8. Ten derden, geeven de kefte woorden der befchrijvinge te ver-
ftaen, dat faken die de Overigheit als Overigheit niet toe behooren, ook 
tot de rechts-rnacht niet als oneigentlijk moeten gebragt worden; foo 
Zijn 'er eenige laken, die de Overigheit niet kan doen, voor foo veel als 
hy overigheit is, maer foo verre daer eenige Wet is, die de Overig
heit fpecialijk fodanige macht geeft, hier toe behoort de aenneeminge 
tot kinderen en vrylatinge der kinderen uit vaderlijke macht , wel
ke dingen by ons het Hof alleen kan doen. noch behoort hier toe de macht 
om te beveiligen de accoorden die gemaekt worden over legaten fpree-
kende van voedinge eeniger perfoonen , het recht van Mombers en 
Voogden te geeven. De macht van toe te ftaen de verkoopinge van 
minderjarige goederen- is mede wel dier fel ver eygenfchap nae Room-
fche rechten ; (a) maer by ons wort het ook wel van Neder-Rech
ters beftelt fonder eenige byfondere Wet daer van zijnde. 

9. Dus verre van de befchrijvinge , volgt de verdeilinge van de 
Rechtfmacht, waer van de eerfte lal zijn , dat fy of gewillig is of 
twiftig. (by gewillige rechtfmacht wort geoeffent in faken daer over 
partijen eens zijn , gelijk in aenneeminge tot kinderen en vrylatinge 
der fèlver uit vaderlijke macht, als ook in vryvAllige condemnatien. 

10. Vçele brengen hier ook toe het aenftellen van mombers ende 
voogden, met verfchooninge van de felve bedieningen, ookmondig-
makinge en diergelijke faken , daer ontrent niet veel gevvoels en 
twiftery pleeg gebruikt te worden ; maer alle dele dingen behooren 
eer tot de twiftige rechtfmacht, om dat'er in allen tegenftellinge van 
partijen kan vallen , als mombers de laft niet willen aenneemen, of 
andere vrienden haer niet willen toelaten , of de by-gehrachte ver
fchooninge wort verworpen; ook wort den jonge lieden fomtijts door 
tegenfpreeken van voogden of vrienden het verfoek van mondig te 
worden geweigert, ende foo voorts. 

11. Van wettig-makinge der kinderen wort ook gevraegt tot wat 
foorte fy behoort ; maer 't is beft te zeggen, dat die ganfch niet ge
meens heeft met de rechtfmacht , om dat fy voor geen Magiftraeten 

gefchiedt -y 

Ca) l 6 § z ff. deTMel'J 2 inpr. fy §. 1 d offic. ej aùmanà, ejljurifdj.x, fy 3 d. 
tff, Troconf. 1.4 ff, deadopt. (b) Vehmtaria, Contmtioja. 
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gefchiedt ; maer of-door-'houw élijk of door bevel van de Opper
macht', (c) 

12. De tweede verdeilinge der rechtfmacht is of'ejgen of'onejgen, (d) 
eygen is die onmiddelijk van de Oppermacht afkoomt op den Officie**, 
gelijk doorgaens is de macht van alle Magiffiraten. Oneygene rechts
macht is, die van een ander als van de Oppermacht af koomt, en defe 
Wederom is tweederley, aenbevoolene ende onderworpene rechtfinacht. (e); 
• i^.- De aenbevoolene wort genoemt, als een Officier'de bedienin-

ge van fijn rechtfmacht overgeeft aen eenander, ende den felven ftelt 
in fijn plaetfe. defè foorte wort by ons foo veel niet gebruikt alseer-
tijts by de Romeinen, om dat onfe rechtfmacht niet is by finguhere 
perfoonen , maer by -geheele vergaderingen, lbo dat de rechtlmacht 
noit aen anderen als aen die van de felve vergaderingezijn , wort aen-
bevooleh, lbnder dat een Rechter vermag yemant, geen Rechter zijn
de , te ftellen in fijn plaetfe, behalven dat een Grietman by de Ordon
nantie toegelaten wort yemant in fijn plaetfe te ftellen , met welke 
de Byzitters recht houden moeten foo wel als met de Grietman fel
ve. (f) Maer dit is op heeden zeer weinig in ' t gebruik , neemende 
by abfentie van de Grietman de oudtfte Ryzitter fijn plaetfe gemeine-
lijk waer. 

14. Subftiwten of plaets-houders worden in de Grietenijen wel ge-
ftelt, in plaetfen die door overlijden of abfentie des Officiers zijn lee-
dig geworden, maer fulke hebben haer recht onmiddelijk van de Op
permacht , ende alfoo is de rechtfmacht haer eigen , wy hebben dart 
geen ander flag van aenbevoolene rechtfmacht, als die de Commiffanen-, 
Van't Hoff en van de Gerechten oefenen,' tot uitvoeringe van fooda-
flige faken * die by de volle Vergaderinge of voor het opentlijk Ge
richte niet wel konnen worden befchikt ; want in fuiken gevalle de 
Commiflaris recht fpreekt uit name van het Hoff anders van het Gerich-
te; in plaetfe dat de geheele Vergaderinge recht fpreekt uit name ende 
Van wégen de Heerlijkheit der L-andtfchappe'van Frieûandt. Sulke 
aenbevoolene Rechtfmacht kan bok wederom a.eri een ander worden 
bevooîen, 't welk gefchiedt, als een Gommiffaris belet zijnde een vara 
fijne Collegen verfoekt; qaaer aen een vreemde kan't niet gefchieden. 

i^. Volgt de onderworpene rechtfmacht, welke afkoomt van de 
twiftende partijen, die haer onderwerpen aen een rechtfmacht» wel--
Keiî' fy'anders niet onderworpen waren;, '".•-•' ; ' ; 

. r : ' ';r,;" f ' ;-;';•• ' ; . - . - . , . . i6j0m, 
fs)>%'. uit. Inft de Nap?. '" fd) fropria, jîlktiá, "(«} Mandata y Trotogat^ 

(f) atd.$,l>aektit.%, art-½ 
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16. Om foodanige onderwerpinge wel te doen, worden drie dingen 
vereyfchti ten eerften, dat de geene die de onderwerpinge doet macht 
heeft om fijn eygen goedt te regeeren ; ten tweeden, dat de geene 
onder wien de onderwerpinge gefchiedt, al te vooren een Officier 
moet zijn, die openbare rechtfmacht heeft, ten derden, moet de on
derwerpinge indiervoegen gefchieden , dat publijke ordere van Re-
geeringe daer door niet werde geftoort. 
. ij. Uyt het eerfte volgt, dat minderjarige , Stadts-kinders , ge
trouwde vrouwen, en alle die alleen niet konnen voor rechte ftaen, 
ook foodanige onderwerpinge niet konnen doen, fonder haer voog
den, ende die geene welkers byftant fy nae rechte van noden hebben. 

18. Het tweede vereyfehte geeft te kennen , dat, als private lie
den geen Rechters zijnde worden gekoofen tot Rechters, fulks geen 
onderworpene rechtfmacht en wort , maer alleenlijk keur van goede 
mannen, om eenige twift-fàken te vereffenen. 

19. Het derde vereyfeh lal ons rneer aenmerkingen geven, als wy 
eens bezien hoe meenigerley foorten van onderworpene rechtfmacht 
gemeinelijk geftelt worden ; vier zijn 'er , die men daer voor pleegt 
te houden, wordende aldus genoemt; onderwerpinge van plaets tot plaet-
fi, van tijdt tot tijdt, van faek^tot Jâe^, ende van perfion tot perfion. 

20. Van plaets tot plaetlè wort genoemt, als Ingezeetenen van de 
eene Stadt of Grietenije fich onderwerpen den Officier van eenander 
Gnetenije of Stadt , invoegen dat hy de rechtlprake ter plaetlè daer 
partijen gezeeten zijn, oefFenen foude. 

a i . .Maer defê foorte van onderwerpinge kan geen gebruik heb
ben, om dat fy de ordere van 't Landt ende Regeeringe ftooren, en
de wan-ordere maken foude, by aldien de Officieren van de eene plaet
lè rechtfinacht fouden oeffenen in een ander Ci]n territoor. 

22. Onderwerpinge van tijdt tot tijdt noemen fy, wanneer partijen 
fich onderwerpen de macht van eèn Rechter wiens tijdt al verftreec-
ken is, of ten eynde hy recht foude fpreeken als de tijdt van fijn be-
dieninge foude zijn verftreeken , maer dit is ook tegens de goede or-
dre : want twiftende partijen zijnde particuliere perfòonen, konnen de 
rechtfmacht niet. verlangen , nochte maken tot Officier ofte Com-
mifTaris den geenen, die nae verloop fijnes tijts niet meer als een pri-
vaet perfoon is; en hebben defi beide (horten by ons geen gebruik^ 

25. Ook mogelijk niet veel de derde foorte , die men noemt van 
fake tot-fake., te weten, als partijen twiftende over eenige fake zich 
onderwerpen aen een Rechter, die van foodanige faken geen oordee-

• : lens 
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lens maclit ontvangen heeft : want'in defen moet ook wáergenoomei* 
worden , Jat'er geen tvan-ordre tujjchen verfcheidene CoUegien van kome : 
want indien partijen een crimineels fake fòuden brengen aen een Rech
ter die geen crimineele jnrifdiÜie en heeft , fùlks foude niet aengaen; 
pok niet als men laken de Regeeringe alleenlijk rakende foude willen 
onderwerpen aen het HofF; fcheeps-ende zee-faken aen de Heeren 
Gedeputeerden, fulx foude al mede niet toe gelaten worden. 
• 14. Eyenwèi indien het faken waren van twijvelachtige natuire, 
die beide tot de Heeren Gedeputeerden ende tot het HofF fouden 
konnen worden gebi-acht, fòo fouden moegelijk partijen met onder
werpinge die twijvel konnen wechneemen , ende foude dat dan fijn 
een-exempel van defè foorte : andere gebruiken wete niet, dat van defe 
onderwerpinge by ons te paffe koomen : want wy alhier geen recht
banken hebben , in welke van byfondere faken wort gehandelt, ge
lijk tot Amfterdam en elders , hoewel ook daer fwaerlijk foude wor
den toegelaten , dat, by exempel, houwelijks faken fouden worden 
onderworpen aen de kamer vandefilate boedels , of een quæftie van 
ajfurantie aen de Commiffarifèn van kleine faken en diergelijke : want 
fret fëlve mei finder wán~ordré fottde konnen gefchieden. 

2.J. Volgt dan de onderwerpinge van perfoon tot perfoon , die het 
meefte gebruik heeft, wanneer yemant zich onderwerpt den Rechter 
dien hy voor fijn perfoon, het fy middelijk of onmiddelijk, niet en was 
onderworpen , zegge middelijk , wanneer yemant zich een Rechter 
ter eerfter inftantie onderwerpt, voor wien hy niet als by weege van 
appel foude konnen worden geroepen ;• onmiddelijk., als yemant zich 
onderwerpt onder een rechtftoel, daer hy ganfchelijk niet is onder 
gezeeten. 

2.6. Defè onderwerpingen ofte fubmïsfien gefchieden alle dagen by al-
derhanda geleegentheden ende contradén , otnte gemaklijker tegen 
fijn partije recht te bekoomen. '• 

2.7. De kracht van defè onderwerpinge ofte is meerder en veerdiger, 
wanneer de perfoon die zich onderworpen heeft, onder den Rechter 
gezeeten is, hoewel hem niet ter eerfier inftantie onderworpen, als ten 
opzichte van ganfeh vreemde lieden ; want die van de eerfte fbprte 
konnen t'allen tijde ter oorfâke van haer onderwerpinge worden ver-
dagvaert ende gedwongen om haer in te Hellen ende te verweeren, ge
lijk dagelijx gefchiedt in burgers en huifluiden, die volgens ordonnan
tie yan den Lande, voor haer eigen Rechters in Steden ende ten plat-
teo.îande moeten worden geroepen , fonder dat fy voor 't Hof kon-
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nen. worden betrocken, maer als fy haer den Hovekpmen te onderwerpent 
waer toe een flechte belofte of over-eenkominge genoeg is, foo kon
nen fy recht uit voor den Hove geciteert worden. 

28. Maer als zich een inwoonder van Hollandt of ander Landtfchap 
koomt te onderwerpen aen't Hof van Frieflandt, foo kan die perfòon 
echter niet voor den Hove worden geroepen , ten zy dat hy binnen 
defe Provintie gevonden ende verdagvaert wort j wefende fèeker, dat 
de Friefche Rechters hem in Hollandt niet konnen laten citeren, om 
dat citatie is een acte van rechts-macbt, die geen Fries in Hollandt kan 
hebben , volgens klaer recht en het geene Sande leert, (g) 

29. Kan ook de citatie tot fuiken einde niet gefcbieden by openbare 
afkondinge en aenplackinge, op de grenfen der Provintie, gelijk men 
tegens uitlandige gewent is te doen , want lülx niet kan gelchieden al& 
wanneer de jurifdiftie van de Rechter over de partijen rede gefundeert 
ende in fijn volle kracht is, het welke door overeenkominge van par
tijen niet en kan gelchieden; die mogen alleenlijk haer recht af ftaen,, 
maer jttrifdtftie te Jtichten is een werk^ van oppermacht, ende niet van par
ticulieren. 

30. Soo moet daü eerft de perlbon die zich heeft onderworpen» 
hem bevinden op het territoir van de Rechter, dien hy zich heeft onder-
Worpen , en voor de welke hy anders lchoon in dát landt voor.eer* 
tijt zijnde, niet foude konnen worden betrocken, gelijk hy uit kracht 
van de gedane onderwerpinge alfdan is gehouden. , 

51. Gy fult zeggen, dit kan men wel te wege brengen door mid
del van arrefi, dat een partije wordende gevonden in ons territoir, fchoo» 
zich niet hebbende onderworpen, niettemin voor onfen Rechter moet 
verlchijnen; ik antwoorde, dat wy in Frieflandt fulke manieren vaa 
arreften niet gebruiken , gelijk fy ook onbekeht zijn in de Keyferljke 
rechten, errdaer fy gebruikt worden, kan't geen veranderinge maken, 
alfoo daer foo wel als elders feeker is , dat geen private lieden de ju-
rifdicKe van een Rechter fouden konnen overbrengen van het eene 
Landt in het ander. 

32. Maer foo wanneer de partije zich eehmael heeft ingeftelt, ofte 
wettelijk verdagvaert is voor den Rechter dien hy zich heeft onder
worpen , dan is de jurifdiEtie gefundeert en het recht aengevangen, diens-
volgens lbo hy zich naderhant ontrekt, kan tegens hem verder * ook 
tot lèntentie toe worden geprocedeert, ende kan ali'dan de Rechter onder 
wien hy gezeten is, nie?weigeren de fententie ter executie te ftellen,, 

't welk 
(S) infijn eerjle boek tit, 1, de/. 3. 
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' t welk hy immers met recht foude weigeren, indien men uit kracht 
van de blote fnbmisfie töt de uitfprake was gekomen. 

32. Dit feîve moet alfoo worden verftaen van andere gerechten in 
Fneflandt; als een militair perfoon zich het Hof, ende een burger het 
krijgs-gerechte heeft onderworpen, foo kan niet alleen de militaire voor 
het Hof, maer ook de burger voor het krijgs-gerechte terllont wor
den geroepen; om dat ook de juriflic¾e van dit gerechte niet is bepaelt 
in feekere: plaetfe , maer over geheel Frieflandt zich uitftrekt , daer 
militaire worden gevonden. 

34. In de Neder-gerechten is't mede gelijk gezegtis; als een burger 
of huifman zich heeft onderworpen het gerechte van een ander Stadt 
of Grietenije, foo kan hy uit kracht van die onderwerpinge oftey¾£-
inisfie niet worden geciteert , of hy moet in de jurifdiétie des geenen 
wien hy zich onderworpen heeft, met citatie belopen zijn; of anders 
moeft de rechter van de fubmisfie verlof om hem te citeeren verfoeken, 
van de Rechter onder wien hy gezeten is; edoch is defe niet gehou
den fuik een verfoek toe te ftaen, maer heeft veel eer reeden, om het 
te weigeren, als nadeelig voor fijn recht-ftoel ende ongemaklijk voor 
fijn irigê¾etenen. 

§5- Waer-échter twee Neder-gerichten op een plaetïê zijn, en van 
het eene tot het ander fubmiffie is gevallen , ibó kander onmiddelijk 
citatie uit worden verleent , gelijk tot Franeker is de jurifdiüie van de 
Stadt ende van de ^Academie ; het territoir is eygentlijk van de Stadt, 
maer de Rechter ende Senaat hebben rechtsmacht over de Studenten en 
al die tot de Academie behooren, in wat plaetfe van de Stad of jurif 
dtiïit: van dien, de fèlve zich bevinden; uit kracht van de wetten der 
Academie by de Staten van Tt Landt gegeeven ende by die van de Stadt 
aengenomen ende voor goedt gekeurt. 

36. Soo geblijkt dat het nieefte gebruik van onderworpene rechts
macht , ofte gelijk men {preekt van fabmisfîe van jurifdittie plaetfe heeft 
in onderzaten van een Provintre, die zich onderwerpen een boog ende 
gemein Hof ter eerfter inftantie, daer fy anderzins ten eerften niet voor 
behoefden te verfehijnen. 

37. Daer is noch ook een ftilfwijgende onderwerpinge, welke ge-
fchiedt, als yemant geroepen zijnde voor een Rechter, dien hy niet on
derworpen is, voor de feîve zich inftelt, ende fonder den Rechter te 
Weigeren begin van rechts-pieginge maekt, want alöan de rechts-macht is 
beveiligt door eigen wille van partijen,ende moet alfoo ten einde gebracht 
worden, doch fal beneden hier van noch nader worden geiproken. (h) 
"(h> l-ti'i'52.D,d.judiciis LiS.d.jurifd: I 2 38. Bo* 
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38. Boven de verdeilingen van rechts-macht, die wygehadt hebben, 

foo worden der noch andere veeltijs gebruikt, als voornamentlijk, 
dat jurifdic¾ie ofte rechts-macht onderfcheiden wort in crimineele ende 
civile, de crimineele is over laken van mifdaden ende civile over geldt-
faken: het is feeker dat defè verdeilinge foo veel de ftoffe aengaet, is 
goet ende nuttelijk; maer wy hebben reede gezegt, dathetgeenege-
meinelijk crimineele rechts-macht genoemt wort, in de Roomiche W et-
ten onder rechts-dwangofrechtelijkgewaltwortbegreepeni waerva» 
wy terftont Sullen fpreeken. 
, 39. De rechts-macht wort ook wel gedeilt in hoge ende laege, de 
hoge is , die zich over 'tgeheele landt uitftrekt ende gemeinelijk de 
'crimineele jurifdiBie mede begrijpt , hoedanige by ons is die van het 
Hof Provinciael; de lage rechts-macht is van aeneder-rechters in Stee
den ende ten platten lande. 

40. Eenige deilen ook de rechtsmacht in ordinârife ende extraordina_ 
rife; met dien zin, dat de ordinârife is die de overigheit toekomt voor 
lbo veel fy Overigheit is ; ende extraordinarife die haer is gegeeven 
door een byfondere wet , daer van uitdrukkelijk ipreekende ; maer 
alfoo wy in de befchrijvinge van de rechts-macht hebben gezegt, dat 
fy den Officier als Officier toekomt, foo volgt dat de extraordinarife 
rechts-macht eigentlijk geen rechts-macht en is, maer yets diergelijx 
ende daer aen gehecht, (i) 

41 . W y gaen dan over tot rechts-dwang, welke niet anders is, als 
een wettelijk^geivelt, waer door de Overigheit de-ongehoorfamekan dwingen^ 
ende firaffen. 
. 4x. Sy is twederlei, groote ende kleine dwang, degrootedwangis 
een macht bm fware mifdaden aen lijf, eere oftegoedtteftraffen; de 
kleine dwang is een macht om de ongehoorfame te dwingen met mid
delen van ftrengheit, ofte geringe ftrafFen op te leggen. 

43 . De groote dwang wort anders in de Roomiche rechten ge-
noemt loutere, en de kleine gemengde dwang, (k) om reeden dat de 
kleine altoos vermengt ende t'famen gevoegt is met de gemeine rechts
macht ende eygen aen alle de Rechters, maer de groote dwang is dàér 
niet mede gemengt, fulx een Overigheit ontfangenhebbende rechts
macht over eenige landt-ftreeke, Stadt of Dorp, daer door de grote 
dwang niet en heeft ontfangen, maer defèlve koomt alleenlijk toe den 
geenen dien fy door een byfondere wet ofte bevel van de Oppermacht 
is toegeftaen ende gegeeven: defwegen defe dwang ongemengt ende 

lou-
(•) y>id,l.6.§ 2.V.d,Tutoribusdittis. (k) Imperium mantmt mixMm* 
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louter genòemt wort , de kleine dwang is altoos by de O vérigheit, om 
dat haer macht fonder defèlve verachtelijk foude zijn. 

44. Om de groote dwang beeter te vérftaen, konnen^er drie trap
pen van aengetnerkt worden, als eerftelijk, hak-gerichte ofte macht om 
ter doodt te brengen , de tweede trap is van fulke ftraffen die naeft 
aen de doodt koomen, als daer is het af houwen van eenig lidt aen's 
inenfehen lichaem, het doemen tot eeuwige gevankeniflè, of in het 
tuchthuis voor altoos ; welke ftraffen echter by ons niet gebruikelijk 
zijn. 'm de derde trap zijn banniffement, geeflelinge, brand-teekeninge, 
verklaringe van inhabijlheit, opfluitinge voor een tijt in tucht en werk-
huifen, en diergelijke. op verftorvene lieden heeftfe ook plaets, ten 
aenzien der geener die zich felf om hals hebben gebragt , welker li
chamen gemeenelijk onder de galge begraven worden; confifcatievan 
¾lle goederen Schijnt ook tot de derde trap gebragt te moeten worden. 
,• 4 j . Tot de kleine dwang behooren alle middelen van executie, als 
daer zijn, goed door gewapende lieden uit den huife te doen halen, 
ende te doen verkoopen tot voldade van 't gewijfde, het welke mede 
in onroerende goederen plaetfê heeft; inlage te doen , dat is de ge
doemde of ongehoorfàme te dwingen , met gerechts-dienaers in huis 
te-zenden, ende die op haer koften aldaer of in een herberge'te doen 
blijven, hier toe behoort ook't flaen in de breuken, het fetten in de 
gevankeniflè , als-ook het kafleeren ende het fkjpendeeren van officien 
ende bedieningen, of 't inhouden ende afkorten van de profiiten der 
iêlver , ende eindelijk worden hier toe gebragt alle geringe ftraffen, 
die om kleine mjldaden worden opgeleit, als zetten aen-de kaek , of 
op water ende broodt ende diei'gelijke , te weeten, als 't¾e moeite 
.niet weert is, om;de lieden op het blokhuis te zenden; hetopfluiten 
in't tuchthuis voor een tijt kan hier ook toe gebragt worden. 

46. Eenige brengen hier ook toe, de herftellinge in 't geheel, 't be
vel om cautie te ftellen, inftellinge in't bezit, ende diergelijke, maer 
de waerheit is , dat defe dingen tot rechts-macht, ende niet tot de 
dwang behooren, als voor foo veel partije mochte ongehoorfaem zijn, 
ia welken gevalle de executie, gelijk altoos, door middelen van dwang 
iòude moeten gefchieden. 

47. De groote dwang is in Frieflandt by' t Hof Provinciael, byde 
Admiraliteit, ende by 't krijgs-gfcrechte fonder wijders, At kleine dwang 
is by alle magiftraten y"xlie jurifdictie ofte rechts-macht hebben , uit-
genoomen de Heeren Reekenmeefters, die men wel jurifdiüie moet 
toçfchrijven, nademael fy kennifle van faken, end« macht vaneindé-

- . " l l • "ik 
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îijk te difpönecfeti hebben, *t welk foo veel is als tententie , hoewel 
buiten fwîer van gemeine rechts-pleginge, maer yemaer haer refolutien 
niet willende gehoorfamen, moeten ly fulx aen de Heeren Staten, of 
des fèlfs Gedeputeerden brengen, ende voortsuitgenoomen alle de gee-
ne die geen executie en hebben, waer van terftont wederom. 

48. Dé Heeren Staten felve hebben noch rechts-macht, nochte dwang 
want dit zijn bedieningen , die van haer , als van den Souverain al-
yloijen, De militie moet zich beweegen op haer bevel, ende dit geefç 
wel de grootfte dwang van allen , maer dat raekt het ftuk van re-
geeringe, ende niet derechts-pleeginge. 

49. De Heeren hare Gedeputeerden hebben ']uriiciiâ:ie ofte rechts
macht , met de kleine dwang , want het gewelt der fòldaten om po-
litijke beveelen uit te voeren, raekt al wederom defè fake niet. 

50. De Neder rechters in Steeden ende ten platten lande, hebben 
rechts-macht ende kleine dwang, fonder meer, 't welke mede foo van 
d'Academic teverftaen is. 

5-1. Dorprechters hebben ook eenige rechts-macht, over zeer kleine 
faken, in haer dorpen voorvallende, ionder eenige dwang, welke fy 
van de Grietman moeten verfoeken. 

f%. Dit zy genoeg van de natuire der rechts-macht, ende dwang 
ofte rechtelijk gewelt. indien gy vraegt, welke de oorfàek is , waer 
door recht en dwingens-macht verkreegen w o r t , wy kennen geen, 
andere, als de begeevinge van de oppermacht, even gelijk de Room-
k wetten leeren; ervenifTe valt hier niet, maer de doodt eindigt de 
macht van alle officieren j prælcriptie of verloop van tijt kan ook geeir 
?rechts-macht geven, om dat de felve geen plaetfè heeft, als in laken 
die 't patrimony betreffen , hoedanig de rechts-macht niet en is, ende 
valt ook hier van by ons geen twijvel allenthalven. 

55. Maer als men 't woort jurifâiftie neemt voor het territoir ofte 
de landtftreeke , foo verre zich de rechts-macht uitftrekt , dan is'er 
wel fomtijts plaetfè voor praferiptie, te weeten foo de eene Stadt of 
Grietenije fonder tegenfpreeken, van ondenkelijke tijdtaf, te zeggen 
heeft gehadt over defè of geene buirten, foo heeftfè dat recht ook ten 
vollen verkreegen, fchoon de nabuirige Stadt, of Grietenije konde be-

. toonen, dat dit eertijts anders mochte zijn geweeft. 
54. Maer noch is 'er een vrage, of-een Officier niet voor fijn per-

foon gereekent, maer de geheele ordere fucceffivelijk genoomen , by 
vr&fcriptie kan verkrijgen eenig recht, dat hem van de oppermacht niet 
is gegeçven; ikantwoorde, tenaenzienvandeingezeetenenkande/r.*-

fcriptie 
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firiptîe wel kragt hebben , invoegen fy de officieren moeten gehoor-
famen, in dingen , die by defelve van oude tijden gebruikt zijn ge-
weeft , Schoon eigentlijk de macht van't officie fulx niet mede brengt, 
maer ten aenzien van de fouverain kan àepraftriptie geenderhande kracht 
hebben, fulx 't in des felfs vermoogen is de macht van de Officieren* 
fchocm van. ondenkelijke tijden af foo gebruikt, te befnoejen ende te 
veranderen •> de reeden is, om å%t prœfcreptie geen aenvang nemen kán , 
als by fulke die èenbezittinge ván een goedt of recht uit haer eigen 
name ende hoofde hebben aengevaert, 't welk geen officier kan doen» 
em dat al wat hy onderneemt , gefchiedt op name van de finveram ,, 
dies hy, niet meer prtfcnptie kan voorwenden, als een meijer kan doen 
te¾efffijû; Iandtheer om de eigendom van de^gronden , die hy 20. of 

törjarcö «aach hebben gebruikt, zrch aen te'matigefi, ende heeftde-
; aettïöêrkinge vïy veel gebruik in de grondt'- iian deïegèeringe. 
ff. Het ltaet noch te zeggen hoe rech'ts^macht geëindigt wort» 

de manier is ordinaris of extraordinar-ife, de ordinarife is tijt en doodt, 
tijt , wanneer het ampt voor feekeren bepàelden tijt is opgedragen, 
gelijk in de Heerert Gedeputeerden, Reekénihéeiters, ampten der Ge-
neràhtek > éödê  Burgemeefters in de Steeden. 

56.? Alhoewel om eigentlijk te fpreeken , geen einde van rechts-
Hiacht all¾an koomt voor te vallen , om dat de macht niet is by ellc 
çftde een yeder van die perfoonen, maer by de geheele vergaderinge
die altoos blijft in haer geheel. 

57. Om welke reeden ook de doodt geen einde maekt van rechts
macht in fulke vergaderingen , alwaer de perfoonen zitten voor hær 
leeven lang, ook niet ten acnfien van de Grietflieden, nademael niet 
fy voor haer perfoonen, maer't-gerechte de jurifdiclie heeft: niet te-
genftaende gewoonte die 'er foude mogen zijn, van te zeggen, ook 
in'tpublijk, mijn gerechte, mijn executeur, aen mj te verbeuren, en
de diergelijke. uit welken dan volgt,, dat tijt ende doodt de rechts-macht 
foo zeer nieteindigd, als 't gedeelte, dat de verftorvene perfoon daer in. 
heeft gehadt. 

ƒ8. De extraordinarife manieren van reehts-mâcht te eindigen zijn 
vry willige afftandt, endekaflatie. de afftant mag niet gefchieden als met 
çonfent van de fouverain, of van de geene die 't recht van fouverain 
heeft, ende die de perfoon in fijn ampt heeft geftelt, fonder dat defelve 
macht heeft, fijn bedieninge op een ander over te dragendioewel 't dikwils 
in effec¾ by de hooge macht wort toegeftaen, foo nochtans dat de nieuwe 
Officier fijn macht ende commisfie van het publijk ontvangt. 

59. Kaffa-
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59. Kaflàtie gefchiedt om. qûaet gedrach van de Officieren i of ook 

wel fonder eenige reeden te geven, wanneer't een ende't ander by den 
waren fouverain gefchiedt, foo is'er niet meer in te doen, endede on
gelukkige moet zich geruft houden , om dat het een feekere làek is, 
dat alle officien geduirig af-hangen van de Souverain , die niet alleen 
de bedieningen, maer de ganfche vergaderinge kån weeh neemennae 
fijn welgevallen. ; : 

60. Andete perfoonen ofte vergaderingen macht hebbende om officie
ren aen te ftellen, konnen de felve mede kafleeren; alles onder bepaUnge ten 
zy de grondt-wetten van ftaet, anders mpchten mede brengen, maer ech
ter als de kaflàtie gefchiedç om oorlâke van mifdaedt, lbo moet de afgezette 
perfoon worden toegelaten om in rechte gehoort te worden tégen fijn 
mêefters, die.geen fouverains en zijn, om dat fy hem anders meer Sou
den beneemea¾ te weten fijn eere, als fy hem gegeeven hadden, ¾ 
welk is het ampt alleen, ¾et Sande. (•) 

61. Een officier wort ook wel gefujpendesn, dat is , voor een tijdt 
van de bedieninge ende profijten fijnés ampts berooft, 'twelkgefchie-
den kan door de felve perfoonen, die kafiecrens macht hebben. 

62. Hier uit kan verftaen worden, dat het Hof van juftitie beide fut 
pendeerens ende kaflèerens macht heeft, ter fake van mifdaedt , nae 
rechtelijk genoomen kennifie van alles, ende dat de geene die macht 
hebben om fuik' een Officier te maken of ook anders te kafleeren, 
de fintentie van den Hove dien aengaende moeten involgen ende foo veel in 
baer is, effeiï doen hebben. 

(1) jnfijn laefte decifie. 

XV. KA-
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X V . K A P I T T E L . 

Ván het Gerichte ende perfoonen doet uit hetfelve beBaet^ 

Wat getkhte %y. Waerom het een beftoiflinge genoemt KUor/. De perfoenen die hel 
gerichte maken. Befikryvinge Van de lichter j een eerlijk mat. Ervaren in de 
tochten, en die ftoeederley. Van de praàijke. Somtijts lichters ongeleert. Oor
deel Van een lichter ftoeederley. lichters alle publtjk, deilinge der feher onnoodig. 
Wicht des Rechters. Onderfcheidtdesfelfs. lYieVerbooden'Korden'R$chters te zijn, 
(lamme, doVe: blinde niets Vroulieden. Minderjarige niet altoosVerbooden. In ei
gen ende in Vrienden faken, ten mare fy hetpublijk raekten. Die geadvifeertbeb-, 
ben. Van eifiber ende Vermeerder. Eijcher niemant tegen fijn dank. WieVoor recht 
kan beftaen en mie niet. De een Voor de ander aenfpreekelijk, en daeromrepreffa-
lien by ons ongeoorloft. Verdeilinge Van het gerechte incivijl ende crimineel, pri-

• Vaet ende pubtijk , Voorbereidende of ptincipael. Generael offpeciael. Ordinaris 
af extraordinaris. Voffeffoir of petitoir enf. 

i . "*1W"T* A dat wy van de rechts-raacht gefprooken hebben, foo volgt 
j ^ W het Gerichte fèlf, want eer men fijn parrye kan roepen, moet 

J L . ^ vaft ftaen, dat de Rechter genoeglame macht heeft. Daer van 
'dan eerft heeft moeten worden gehandelt. He t Gerichte is niet an
ders als een wettige betwiflinge van een Cake voor den Rechter , tnffchen 
twee partijen waer van d'eene eifcher, ende de ander is verweerder. 

z. Wy zeggen, dat het Gerichte is een betwiftinge, om dat de fa
ken twijvelachüg moeten zijn, want by aldien den Rechter dadelijk 
blijkt, dat d'een van beiden ganfch geen recht heeft, foo behoort hy 
'geen gerichte daer over toe te laten; voorts is waer, dat het woordt ge
richte ook wel anders genoomen wort, voor de vergaderinge der Rech
ters , voor de vergaderplaétfe , voor de handelinge felf, die opentlijk 
gefchiêdt , maer onfe beteekeniffe is de voornaemfte ende alhier beft 
paffende. 

3. Soo zijn dan het onderwerp des Gerichtes alle twift-fâken, waer 
in onfeekerheit is, hetzy in't recht of in'tfeitbeftaendé. onfeekerheit 
.van't recht is, als partijen over 't feit eens zijn , ende twiften over't 
recht daer op paffende, 't welk dan by den Rechter moet worden toe-"" 
gepaft ende uitgelprooken. 

I I Deel. K 4. On-
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4. Onfeekerheit in't feit is , als de eene party zegt ', dat de fake 
zich dus, ende de andere alfoo heeft gedragen , dan kan de Rechter 
fijn oordeel daer niet tufîchen ftellen , of hy moet de fake wijlen op 
bewijs, gelijk breeder hier onder lal worden gezegt. 

5. De befchrijvinge van't gerichte boven geftelt, geeft té kennen , 
dat'er drie perfoonen zijn, die't gerichte uit maken, te weten, de 
Rechter, de eifcher, ende verweerder, 't welk zijndeprincipaleper-
foonen; dan zijn'er noch andere bykoomende ende bedienende perfoo
nen , als Advocaten, Procureurs, Schrijvers, Deurwaerders, ende Boo-
den, wy fullen hier van de eene ende d'andere kortelijk handelen. 

6. Een Rechter is een eerlijk^ man, ervaren in de wetten, ende van een 
'goedt oordeel y door publijke autoriteit geflelt , om alderhande twifl faken af 
te doen. 

7. Wy zeggen eerftelijk dat hy is een eerlijk man, niet om dat al
le Rechters iòdanig zijn, maer om dat fy het wefen moeten, en om 
dat fy anders hun ampt niet wel konnen bedienen , de befchrijvinge 
moetende gericht worden nae't geene tot het ampt vereifcht wort , 
ende niet nae de verdorvene zeeden der menfchen. 

8. Hier toe behoort dan , dat een Rechter zich door geen giften 
of gaven, door geen vriendtfchap, of viandfchap, noch andere ver
keerde driften late aftrekken van 't onfeilbare richt-{hoer der gerechtig-
:heit, maer dat hy in alles de vreelè Gods voor oogen hebbe. 

9. Wy zeggen noch, dat hy is ervaren in de kennijjè der wetten, 't Wel
ke ten uiterften ook]noodig is, infonderheit de wetenfchap der rech
ten, zijnde van leer grooten omkring, ende het fwaerfte van alle dee-
len der geleertheit. 

10. Sy dwalen zeer, die meinen, dat het ampt van een Rechter 
niet veel ftudie van nooden heeft, als 'er maer een goedt natuirlijk oor
deel is , om dat de Advocaten 't recht aen beide kanten genoegfàem 
aen de handt fouden geven, waer uit een perfoon van een goedt oor
deel het befte licht foude konnen kiefen; gelijk het een konft is een 
goede fchootel fpijfe toe te maken, maer niet om te proeven, welke 
de befte is. 

11. Het is waer, dat de rechten op de natuirlijke billijkheit zijn ge-
fticht , ende dat alle uitfpraeken van rechte met de gefonde reeden 
moeten over-een koomen, ende daer aengetoetftworden; het is ook 
waer, dat als een van beiden een Rechter foude moeten ontbreeken, 
groote rechts-geleertheit of een gezond fnecdig oordeel, dathetlaefte 
gebrek van veel meer belang foude zijn. 

ix. Maer 
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12. Maer de verfcheidenheit der menfchelijke fake is fchier oneiridelijk,. 

cnde de aenmerkingen van de reeden ende biliijkheit zijn fo meenigvuldig 
ende fo dónker,dat om allenthalven de rechte keure van billikheit te tref
fen, de alderwijfte lieden in veel euwen genoeg te doen hebben gehadt,om 
gronden ende regels uit te vinden, waer nae men alle fàeken na de meefte 
biliijkheit foude konnen richten ende beftellen, fulx 't een gevaerlijke 
vermeetenheit foude zijn, dat yemant zich wilde inbeelden, met fijn 
natuirlijk oordeel, hoe geluckig ende veerdig het mochte zijn, die keu
re van reeden ende biliijkheit altoos te konnen treffen, of ookteoor-
deelen van het geen hem verfcheidentlijk uit de Re-ctós-geleertheit 
foude worden voorgeftelt, wefende een gans andere geleegentheit, met 
het geene d'eenvoudige natuire bequaem toe is, gelijk 't proeven van 
Ipijfen, ende een fake die konft ende eervarentheit van nooden heeft. 

13. De geleertheit die in een Rechter vereifcht wort, is tweederley; 
van't gemein, ende van't byfonder recht, 't welk gebruik heeft daer 
hy fijn ampt bedient, en alfoo moet by ons een rechterweeten, eer-
flelijk het Rooms recht, ende ten tweeden de ordonnantien van Frie-
flandt, waer ftae de praótijke moet worden gereguleert. 

14. Het Rooms-recht beftaet wederom in twee gedeelten, 't eene 
heeft opfiçht op de gelegenheit van de oude republijk van Romen, 
ende 't ander is algemein, ook paffende op onfen tijt. 

15. Dit laefte gedeelte was eigentlijk genoeg voor een Rechter te 
weeten, maer om dat het geheele Roomfe recht aen malkander ge-
fèhakelt is, ende 't eene dient tot verklaringe van het ander, fookan 
een Rechter geen vafte kennifle van't laefte gedeelte krijgen , of hy 
moet zich ook het eerfte ende alfoo de geheele wetenfchap der rech
ten eigen maken. 

16. De praêtijke wort by eenige foo genoomen als of het yetsver-
fcheiden was van de wetenfchap der Roomfche Wetten en der Ordon
nantien van Frieflandt, maer in der daedt, is de prattijke niet anders als 
een oeffeninge en toepasjînge van Wetten en Ordonnantien, moetende gewit 
lelijk alle de twijvelingen in de pra-ftijke voorvallende uit Wetten en 
Ordonnantien geoordeelt worden; behalven dat fomtijts eenige dingen 
by de Ordonnantie voorgefchreeven in langduirig ongebruik konnen 
koomen, 't welk is ' t eenigfte poinét, waer in de prac¾jke van de ken
nifle der wetten kan yerfcheelen: buiten dat, is ly niet anders als een 
bequaemheit door oejfeninge verkreegen, om den inhout der wetten int werk^ 
t^Jlelln. ' . . - ' • i 

17. W a g uit dan blijkt dat een Rechter in de kennifle der wetten 
K z geoeffent, 
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geoeffent, de praâijke wel haeft kan krijgen, en dat een die niet als 
de praótijke weet, noit tot het Rechters ampt bequaem kan worden. 

18. Het is echter foo, dat eenige Rechters toegelaten worden ook 
in de rechten onervaren zijnde, gelijk by ons de Grietflieden methaer 
Byfitters , en de Burgemeefters doorgaens alle ongeleerde bevonden 
worden, tot welken einde zy in't wijfen der twift-zaken, pleegen, ende 
volgens Ordonnantie gehouden zijn te gebruiken de raet van Rechtsge
leerden , waer toe fy gemeenlijk de voornaemfte Advocaten voor den Ho-
ve verfoeken, of ook neemen fy die wel aen in haer geduirige dienft, en 
dan worden fy Penfionarifen genoemt. De krijgs-Officieren hebben'ook 
tot dien lelven einde voor hare Afleffooren eenige goede Rechts-geleerden. 

19. Maer die alleenlijk hebben te richten over byfondere laken daer 
fy kenniflè van hebben, mogen daèr van oordeelenTonder byftant van 
Rechts-geleerden, (a) gelijk de Oudennans, en mede-rechters in de 
gilden by ons gewent zijn te doen. 

20. Dit oordeel des Rechters moet zijn natuirlijk ende burgerlijk: na-
tuirhjkà&l is over-eenkoomende met de aengeboorene gezonde reedennen 
burgerlijk, dat is getempert met de aenmerkinge van de geleegentheit der 
faken in den handel en wandel der menfchen, in fuiker voegen dat dit 
oordeel niet aenloopt tegen het gemein gevoelen van andere menfchenj, 
want particuliere humeuren , die het begrijp der dingen anders vatten, als» 
de lieden gemeinelijk doen, zijn tot het Rechters-arapt niet be
quaem. • 

21. Geleertheit fonder een goet natuirlijk en burgerlijk oor
deel , is eigentlijk het. geene men noemt pedanterie, waer aen Schul
dig zijn de Rechters en Advocaten , die veel wetten en autheuren 
daer 't niet te pafle koomt , of onnoodig is aen trecken , en haer 
Advifen ende fchrifturen mede vervullen > en in't algemein is feeker 
dat ah Vr in een Rechter moet gebrek^ zSjn van geleertheit ofte van een net 
oordeel, dat het laefiegebrek^veelfchadelijker ii als het eerfte y meerendeels 
wk^angeneejlijk^t daer bet andere kan geholpen worden. 

22. Wy hebben gezegt, dat een Rechter door publijke autoriteit 
geftek is, om anderhande twift-iàken te oordelen j defe woorden on-
derfcheiden een Rechter van goede mannen, die op begeevinge van par
tijen t-wift-Jaken afdoen, waer van op een ander plaetfe> worden anderzints alle 
Rechters hooge öf leege, dwingens ofgeendwingens macht hebbende 
çnder defe befcbrijvinge beklemt. 

23. Men foude konnen opftellen verfcheidene foorten endeilingen 
van 

(*> /.-17..C dejudic. 
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van Rechters nae gelijkheit van de verdeilinge der Rechts-macht, maer 
het is onnoodig, allbo die oaderfcheiden daer uit feer wel konnen afge-
noomen worden. 

24. De plicht van een Rechter in't algemein is, alfoo recht te Ipree-
ken gelijk, de wetten en ordonnantien mede brengen, anders doende, indien 
het uitdruckelijk tegens de wetten is, wort de Sententie van aenbegin 
voor nietig, ende van onwaerdegehouden -y maerals'ermifverftantin 
de fake is, ende defelve daer door tegens recht afgedaen wort, foo moeter 
appel of revijte aengeftelt worden, (b) 

ajT. Des Rechters plicht wort gemeinelijk in twee foorten verdeilt, 
en genoemt eedel of oneedel. de eedele plicht zeggeniè te zijn, die de 
Reahter uit eigen beweeginge aenftelt en oeffent ; oneedele die op't 
verfoek van partijen wort in't werk geftelt. In't latijn noemenfe defe 
fòorte kontreckende , om dat partijen daer van eenig recht pleegen te 
betalen, maer het geene de Rechter Ampts-halven doet, krijgt hy geen 
loon van, en wort eedel genoemt; het gebruik en d'exempel en van dit 
onderlcheidt, lullen ons beneeden wel te gemoete koomen. 

z6. Het Ampt des Rechters kan worden bekleedt, by all' end' een 
yder die niet wordt verbooden , en de verboodéne zijn. Eerftelijk, 
dove, ftomme lieden, ' tzy beide te gelijk of een van beide\ (c) een 
blinde mag Rechter zijn ftaet in de wet; (d) te weeten als de blint-
heit overkoomt , terwijl hy Rechter is , gelijk het veele uitleggen. 
maer de waerheit is, dat felfs een blinde wel tot Rechter loude kon
nen gemaekt worden , indien hy anders kennifîè van rechten hadde: 
is echter beeter gelaten ; vrou-lieden mogen ook geen Rechters zijn, 
om dat fy van alle openbare bedieningen worden uitgeflooten. 

2,j. In Rechten oneer varene zijn mede verbooden, gelijk^ hier boven 
gezegt is. 

2,8. Minderjarige onder 25 jaren, worden mede begreepen onder het 
algemeen verbodt, nae Keiferlijke rechten , (e) 't welk te verftaen 
was van Rechters die by de Opper-magiftraten tot bylòndere faken 
wierden geftelt ; want by de Prins ftaen de Rechten toe, dat min
derjarige konnen worden gegeeven, (f) en dienfvolgens moogen de 
Staten van ons landt, ook Raedtsheeren en Grietflieden maken, be
needen de 2.5- jaren , gelijk meermalen gefchiedt, hoewel beeter was% 

dat daer vAn een feekgre ordere tfierde beraemt en onderhouden, want in 
; K 3 gee» 

(b) 11. f. i, Quœfent. fin.appell. refiind tot. tit ff. de jfpptllat. ( c ) /. %%' 
$.2. ff. de ludic. (d) /, 6. ff de luåic. (e) /. %% ff. de muuer. & houw (f) 15?* 
gidet^ludie. 
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geen ding waerachtiger is als in defen , dat het verfiandt niet voor de 
jaren zoomt ; de jonge lieden konnen wel hebben een veerdig begriio • 
maer niet de rijpheit van oordeel, waer op het alhier voornamentliik 
aenkoomt. Altoos dit gaet vaft, die minder als in fijn 18 jaer is, kan\n 
geenderley-wijfe Rechter zijn. (g) • ' ^ 

27. Niemant kan ook Rechter zijn in fijn eigen fake; en eisen is 
daer yemant eenig profijt by kan hebben, ofte behouden, (h) ' 

28 Hetfelve is te verftaen van vrienden faken, dat hyàe mlirutlie 
van dm Hove is uitgeftrekt, tot aen de derde trap van bloedt of aen-
gehijlkte vrientfchap-, en fulx nae reekeninge van het Paufelijke recht 
^voegen niemant Rechter kan dp, in faken die fin, ofte Jîjn vrouws ach-
terjKjterling, ofte dejjelfs eegade raken, tvvelk alfoo allenthalvennaukeu-
righjk onderhouden wort. Indien echter partijen daer over eens zijn 
loo mag het wel gefchieden, al was het tulfchen vader en kint. (1) ' 

29. In queftien die het publijk betreften is wel verftaen, dat'bloedt 
ol aengehijlkte vnendtfchap niet weert van't Rechters ampt eeliik 
in t vergeeven van ampten enofficien. (k) r ö J 

30. En is alfoo verftaen, inde queftie tuflchen de Heeren van Wefter-
goo in Septemb. 1636. doen eenige volmachten hadden gekoolen tot Ge' 
deputeerde, den Heer Anchifes van ^Andela, die by d andere party met ge-
vydt uit fijn ftoel, en uit de kamer was geworpen, waer over de veronge 
bjkteparty klaegde aen den Hove, is verftaen, dat de vrienden van bev 
derzijds partijen wel Rechters konden zijn , dat echter meer reeden 
van twijvehnge hadde gehadt , indien Andela alleen voor hem ac¾e 
van ïnjurie haddeaengeftelt. Nauta. 

31. Die haer gevoelen in eenige fake geuitet hebben, konnen over 
defelve fake geen Rechters zijn, gelijk daer zijn die te vooren in een 
iaek hebben geadvifeert en Advocaten of Rechters geweeft, gelijk alle 
dagen by den Hove waergenoomen wort; maer debloet-vriendender 
ielver, hoe nae fy mogen zijn, worden niet uitgeflooten, om dat de af 
iectie, welke by fodamge advifeerende perfoonen gevreeft wort tot de 
faken te fullen zijn t'eenemael perfoneel is, en niet gemeens heeft met 
bloedt of aengehijlkte vnendtfchap; foo dat een vader ook kan Rech 
ter zijn ineen fake daer de zoon Advocaet in is geweeft, müih ver 
Jtaen is by den Hove, ten tijde de Heer Vlenburg Raedu-heer, en Lzool 
eAdvocaet, 00^ doen de Heere Nijs Raedts-heer, en fijn dochters man^d 
vocaetwas, Nauta decif 106. Behoort ooktotditverbodt, vanteheb-

ben 

(k) /. 5. ff. de Quod cujufque wiiVerf nom. w ' W J 
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ben geadvifeert, niet, dat yemant in diergelijke faken mag hebben geadvi
feert, alfoo in de feiten doorgaens verlcheidenheit is, ende is foo mijtts 
weetens by 't Hof mede wel verftaen. 

¾z. Dit zy op defe plaetfe genoeg van een Rechter, volgen eyfcher, 
ende verweerder; eyfcher is, die de aenfpraek doet, en verweerder die 
aengefprooken wort ; d'eyfcher wort gemeinelijk in de pradique ge-
noemt Impetrant of Requirant, en de verweerder heeft de naem van ge
daegde en retireerde , welke woorden «veeltijts door malkanderen ge
bruikt worden ; hoewel eigentlijk Impetrant en Gedaegde, paffen op 
faken, daer een feekere fomma geks, gevordert wort, en de naem van 
requirant of reqmreerde daer eenige daet, of yets anders dat onfeeker is, 
wort geëyfcht. daer zijn gerichten die dubbelt genoemt worden, in 
welke beyde partijen zich hebben als eyfchers ende verweerders, gelijk 
daer is de aüie van deilinge ; mitlgaders van erf en limijt-fcheidinge, 
het moet echter zijn dat een van beiden de plaets van eyfcher heeft, 
te weeten die eerft met fijn aenfpraek op de been is by den Rechter, 
of indien fy beide te gelijk koomen, lbo moeten fy daerom lotten, 
want het Gerichte kan niet beftaen of de perfoonen van eyfcher ende 
verweerder moeten onderlcheiden zijn. (1) 

33. Eyfcher behoeft niemant te zijn, als wanneer hywil, endeKey-
ferlijke rechten weeten van geen manieren, om yemant te dwingen, 
tot aenftellen van fijn aftie, maer het gevoelen, en uitlegginge van 
eenige Rechtfgeleerden , heeft in de praclijke yets diergelijx inaevoert, 
(m) te weeten, als yemant zich heeft laten verluiden , dat ¾ eenig 
recht of aental hadde, op d'een of d'andereperfoon, of fake, fookaH 
hy voor recht worden geroepen , en foo verre beweefen wor t , dat 
hy zich heeft vermeeten het geene vermeit is, foo wort hy gedoemr, 
om fijn aenfprae^op feekeren tijt aen te ftellen, of voor altijt te [wijven, ten 
ware gewichtige reeden konde bybrengen ter contrarie , by%xempel, 
een Curator heeft zich laten verluiden, dat fijn pupil eenig recht had
de op feeker goedt, maer hy verklaert den brief noch niet te hebhen 
indien hy fulx onder eede wil verklaren, het foude hard zijn hem té 
doemen, om of terftont te pleiten, dat hy met vrucht niet kan doen 
of eeuwig te fwijgen; daerom is m fuiken geval het proces uit de wet 
dtfaman , op bewijs geweefen , om te zien wat daer van was , den 
a 1. Oüooer 1680. Rmfe Fetfes Impetrant,- contra He fel Wijf es Gedaegde 

. §4- T ? t
1

d e f e ^ f t i e ex le&e dtffa^ri , moet de citatie van aenbe<Wn 
uitdruckehuc gefchieaen, anders in de conclufie gebragt zijnde, wort 

CU 11 ?. & fiqq- J. åejuåic, (m) ex kgeåiffamari C. äe Itigers, marinrp, 
'er ÏÏK% 
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'er niet opgelet, en is alfoo verftaen in de fake van H. B. van A. te
gen H. Y. Jul: 1680. de Impetrant nam fijn conclufie dat degedaegde 
iòude worden gecondemneert, feekere regiftratie uit te doen, en te 
royeren ofte fijn a£tie dien aengaendeaen te Hellen, het eerfte worden
de afgeflagen, is op het tweede niet gelet. 

37. By den eyfcher koomen wû. gevoegde, die voor haer belang die 
fy in de fake mogen hebben , haer voegen by den eyfcher, om fijn 
recht te verfterken, en het hunne te bewaren; doch maekt fodanige 
voeginge anders geen veranderinge in het gerichte , maer alles wort 
gereekent nae de qualiteit en het recht van de eyfcher, fònder dat de 
verweerder eenige byfòridere difpute met hem behoeft te hebben; dies 
wegen by den gevoegde ten libelle geen eyfch voor hem kan gemaekt 
worden, gelijk verftaen is den ifSeptemk 1680. 

38. De verweerder kan altoos, ook tegen fijn dank in rechten worden 
getrocken, behalven in faken van gewilligerechts-macht, gelijk als in aen-
neeminge tot kinderen, in vrylatinge uit vaderlijke macht, en diergelijkc 

39. In beiden , lbo eyfcher als verweerer is van noeden , dat fy 
recht-beftandig mijn, dat is bequaem om voor recht te konnen vedchij-
nen, hoedanig alle niet zijn, die hae eygen man niet zijn, gelijk kinderen 
onder de zeven jaren , en uitfînnige lieden die in geenderleye wijle, 
felfs niet gefterkt met haer voor-mombers , konnen verichijnen , 
de Momber moet voor haer, en uit haer name komen, maer die o-
ver de zeeven jaren oudt zijn , en minder als vijf-en-twintig konnen 
voor Rechte beftaen, als fy gefterkt ajjn met haer Mombers, en Voogden; 
gelijk ook de ftadts-kinderen, de ftomme, dove, bed leegerige, en 
andere die onder Voogden ftaen; uitgezondert de middelen àïeàepofi 
fesjie raken, in welke om dat 'er haeft by is, de minderjarige ook wel 
alleen konnen beftaen : en ook altoos , foo verre de fententie voor 
de minderjarigen is gevallen, wort fy voor goet gekeurt, maer tegens 
haer heeft fy geen kracht, die mondig is gemaekt kan lelf en fonder 
byftant verfchijnen. (n) 

40. Kinderen in haer vaders macht, en voljarig zijnde, konnen wor
den aengeiprooken, en foo verre mogen iy voor recht beftaen , (o) 
maer fy konnen niemant aenfpreeken, als gefterkt met haren vader; 
ten ware die abfent mochte zijn, als wanneer iy alleen de nuttelijke 
aenfpraek tegens haer partijen konnen doen. Wei te weeten , indien fy 
krygfmans goedt hebben, ejgemlijk^, en oneygenûijkj> alfoogenoemt, foo kon

nen 

(n) /. 1. & 2. C, Quikgit. perfon. f and. 'mjud. 1.4. C. fiadyerf. rem jud. 1,14, C de 
ftocur. I. d, t. & quiperfon. (0) i 39. ƒ, de OM, ét <A^> 

wumkes.nlwumkes.nl



I. Boek, XV. Kapittel. &i 
nen fy aenfpreeken, en aengelprooken worden, lbo wel als lieden die 
haer eygen man zijn, lbo verre die goederen aengaet, doch aenfpraek 
moetende gedaen worden noopens der kinders moederlijke goederen, 
fùlx doet de vader of de zoon met fijn conlènt; raekt het de goede
ren, die de vader aen fijn zoon heeft gegeeven, om mede te handelen, 
daer moet de vader alleen aenfpraek over doen. (p) 

41 . Eindelijk is te weeten, dat d'een perfbon voor d'ander niet kan 
aengelprooken worden, nochte in rechte betrocken, lclf niet een vader 
voor een zoon, (q) noch een vrouwe voor de man. invoegen ook in 
een landt niet mag, noch kan toegelaten worden, het recht van re-
prejfalien, waer door d'Overigheit van d'eene pîaets, d'onderlaten van 
een ander plaets haer goederen laet aentaften ; uk oorlàek dat de Rech
ters der plaetfe daer de aengehoudene perfoon van daen is, geen recht 
Souden hebben willen doen , over het ongelijk dat yemant van haer 
volk foude hebben gedaen, aen des anderen onderfaten; want fulx al 
welênde voorgevallen, en d'Overigheit van de geene, die aen het on
gelijk fchuldig is, al geweigert hebbende recht te doen, lbo ftonthet 
echter niet vry aen die van de andere jurifdit¾e, om haer felven daer 
over te rechten ; maer ly moeften daer over haer klachten aen den 
hoogften Rechter hebben gedaen , en aldaer verbeeteringe van haer 
ongelijk, en herftellinge van fchaden hebben verfocht, want tot dien 
einde de hooge rechtbanken in het landt ingeftelt zijn, op dat alle fei-
telijkheeden Souden geweert worden, en hisfeekeråa.treprefa/iengeen 
plaets kortnen hebben tuflehen verfcheidene lieden van een Republijk; 
maer alleen tuflehen hooge machten , die malkanderen niet zijn on
derworpen. 

4Z. Dit is wat aengaet' de befchrijvinge van het gerichte, en de perlbo-
nen waer uit het felve beftaet , volgen nu de verdeelingen deflelfs, 
waer van d'eerfte is dat de gerichten zijn, of civijloî crimineel, van welk 
onderfcheidt hier boven is gelprooken, in het kapittel van mifdaden, ook 
van de tweede verdeilinge, inpublijke, en private Gerichten. 

45. De derde verdeiEnge is , dat de gerichten zijn voorbereidende, 
of principael. voorbereidende worden genoemt, die de wech bereiden 
tot een volgende gewichtiger fake, die dan is de principale , waer van 
het Gerechte lal volgen, exempel van dit onderlêheit hebben wy in de 
aenlpraek tot exhibitie ofte vertooninge van een làek, alsikeemggoedt 
wil eyfehen, en ik twijvel of het dat goedtis, welk mijn partije bezit, 
iòo kan ik hem aenipreeken, om het goedt my te vertoonen, ende te 

I I Deel. L laten 
l^ï^Jitfide Qbl. & s£il.l.ult.§.î.C. dt bon qualib. (¾ tottit.C.Kefil pro pan 
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laten onderfoeken, of als ik mein dat my eenig recht uit een Teftamen& 

gefchapen is , foo kan ik de houder aenfpreeken, dat hymyeenaf-
fchrift daer van geve , om feeker in mijn aenfpraek te mogen gaen r 
f o danig is ook d'acliie hier voren gemelt, waer door ik^een ander noodt-
fake, om met my te pleyten of tv fwijgen. 

44 De vierde verdeilinge is, dat de Gerichtenzijn, of Algemeinoî 
by finder. de algemeine zijn, die van veel faken te gelijk handelen, en 
byfondere, die van een ding t'effens Ipreeken; gelijk als van koop , 
huir, bruik, en verbruik-leen, onderwint,deilinge,limijt-fcheidinge, 
van bruits-gave te eyfchen, en diergelijke. Daer zijn ook eenige ge-
mein, ende byfonder van beiden, als maetfihappy, en laft-geevinger 
eyfch van erffchap is noch op het krachtigfte algemein , om dat het 
alles beklemt, wat in eeniger manieren in hetpatrimony kan worden be-
greepen. 

4j . Ten vijfden, wort het Gerichte gedeilt, in ordinarisenextraor-
dinaris. het ordinaris is, waer in volle kennifle van de grondt der la
ken wort genoomen, en de gewoonlijke maniere van procedeeren ge
bruikt wort, met alle termijnen van rechte, nae voorfchrift van wet
ten en ordonnantien. " extraordinaris wort genoemt , daer het bewijs 
foo voikoomen niet behoeft te zijn y en de gewoonlijke trein niet wort 
waer genoomen, maer uit welke fimmierlijk^ wort geprocedeert, dat is 
op een beknopte wijle, ende met korte termijnen; en heeft dit plaetlè, 
foo dikwils de geleCgentheit der perfoonen, en der faken, éenhaeftig 
einde vereyfcht of kan lijden , gelijk om beveftinge of afdoeninge 
van arreften fâmpt decreeten\ enaîderhandeprovifien j mitlgaders in alle 
faken van klein belang, die volgens ordonnantien by monde moeten 
worden voldongen, of wel in gefchrifte, maer met termijnen van drie 
tot drie dagen, of van acht tot acht dagen; eindelijk ioo dikwils par
tijen met malkanderen over de kortere termijnen ackordeeren; edoch 
van het verftant endegebrmk^defer dingen fal beneeden nadergejprooken worden. 

46. De zelde verdeilinge van het Gerichte, wort genoomen van het 
onderfcheidt der faken , waer van getwiflet wort > te weeten van bezit 
of van eigendom^ dat van bezit wort irft latijn genoemt poffejfoir, en het 
ander petitoir -3 wederom , het petitoir gerichte is tweederley, op het 
goedt of op de perfoon , maer defi detlinge paft eigentlijk^ op de aäien % 
waer van op hun plaetfe, ; . 

XVI. JCA-
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X V L KAPITTEL. 

VM Commijfdrien. 

Commiflârien ftoeederky. Noch eens ftoeederley. Noch eens Verdeeld. Commijjaris 
• of de 'RoUe. Commiffaritn onder 't çeegel. By apoftille. Kae litis conteftatie. 

Commiflârien tot taxatien. Tot defolateboedels. Wat rechtfaken eigenlek tot 
Commijjaris behooren. Commiflârien finder \erbael. Wát f fio de CommiJJaris 
niet f huis is. Hoe Commiffarien ftorden geftelt, en of partyen daer ontrent ailte 
of exaSie kennen maken. 

i. TT N de befchrijvinge van het gerichte hebben wy gefprooken van 
1 de drie voornaemtte perfoonen die het felve vertoonen , vatvde 

J L Rechter,- van de Eyfcher en van de Verweerder; is van noo-
den ook van de verdere perfoonen des gerichtes te handelen : onder 
welke dan eerftelijk de Commiflârien voorkoomen, van welke de or
donnantie ook ten eerften fpreekt, in het ^boek^tiw^. 

z. Tweederley zijn de Commiflârien, offy worden door eigengoet-
vinden van de kamer geordonneert, of fyxworden op verfòek van par
tijen toegeftaen, ende gegeeven. 

5. D'eerfte zijn wederom tweederley, tot Rechts-làken of tot an-' 
dere belangen van de kamer. 

4. Dele laefte worden expreflelijk gecommitteerde genaemt, en heb
ben haer gebruik wanneer het Hof (van dit fatten wy alhier fyreeken, 
Me van de Neder-gerichten kpnnen daer uit afgenoomen worden ) met an
dere lieden of vergaderingen yets heeft te verhandelen, te fluiten, of 
te ackordeeren. van gelijke, als het Hof met de Heeren van dePoli-
tijke Regeeringe of ánderen yets heeft te beflechten en te traóteeren, 
of eenige plichten af te leggen, by illttfire perlònagien, en wat dier-
gelijks meer mag zijn. 

f. Tot recht-faken geeft hetHofCommiflàrienofineenvan'sHofs 
vertrek-kamers of op de RoUe. in de vertrek-kamers worden dagelijx 
Heeren gecommitteert, om lieden die aldaer by den Hove befcheiden 
zijn te verftaen, en den Hove mondeling , of Schriftelijk rapport te 
dóen, om fulx gehoort, voorts gediiponeert te wordennaebehooren. 

L z 6. Cm-
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6. Commiffaris op de Rotte moet volgens ordonnantie (a) geftelt wor
den , om aldaer alles in ordere te houden, ten einde de faken die op-
gejlelt en geprefinteert zjjn, fonder confnjte mogen dienen, en afgedaerü 
worden; dat de Advocaten in zeedigheit en behoorlijke relpec¾ tot den 
Hove, ende tot malkanderen haer dragen; dat hy de requeften aennee-
me en appointeere. en voorts dat hy fodanige uitlpraken, en difpofi-
tien mag doen , als door de Advocaten nae gelegentheit van laken * 
verfocht worden, -waer van op een byfondereplaetfebeneeden [algejprooken 
worden, gelijk^ ook^ van de requeften. 

7. Commijfarim ten verfoeke van partijen gegeeven , zijn of onder 
het zjeegel of by apoftille ; onder het zeegeî worden Commiflarien ge
geeven , als het proces op bewijs geweelèn is, lbo wort aen yder van 
de partijen een by fonder Commiflaris gegeeven, om ir.formatien te nee-
men, en alles ten verfoeke van partijen te verrichten, wat van noo-
den is om het proces in ftaet van wijfen te brengen. 

8. By apoftdle werden Commiflàrien gegeeven, met verbael of fon
der verbael, met verbael, als de Commiflaris laft krijgt, om ingeval-
Ie hy partijen niet kan verackordeeren, van haer wederzijd-fè fufienuen, 
verbael te maken, waer op dan gemeinelijk^röfw volgt, en wordt dan 
alles by beide partijen voor den ièlven Commiflaris beleidt en verricht, 
tot dat de faek in ftaet is, om te konnen worden afgedaen, als wan
neer hy daer van rapport doet aen den Hove. 

9. Tot defo commisfien met verbael behooren ook , die poft /item 
contefiatam, worden genoemt, wanneer een der partijen willende be
wijs doen, daer mede hy foo lange niet meint te konnen wachten, rot 
dat het proces geïnterlocjueert werde, foo verfoekt hy door foeciale requefï 
tot dun einde Commiffaris, om de informatien, daer hy reeden meent toe 
te hebben, om mede te haeften, terftont te doen neemen \ welk gedaen 
zijnde volgt evenwel de interhcuüe, by aidien het Hof de geftaltenifle 
der .faken fodanig bevindt r want ook wel gebeurt, dat fodanige pro-
ceflen fonder interhcuüe definitijf worden afgedaen, als het Hof verftaet 
dat de feiten, daer op de commisfie geligt is » ter làkc niet zijn noodt-
fakelijk , gelijk gefchiedt is, tuflchen G. B. cum foc. en C. van R. 
voor Kerftijt 1679. niet tegenftaende de andere partije ook interlocu-
tie verfochte. 

10. Behooren ook tot defe commiflîen , die van taxatien van hui
fingen , hoovingen, cum annexis, melioratien van landen en diergelijkej 
Commiflaris in defen verfocht zijnde, laet citatie uitgaen om te com-

pareeren 
(a) 3 boek tit.7. art. I. ai yeigende. 
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pareeren op de plaetfè contentieus, al waer het verbael gemaekt wort en
de waer by fomtijts oppofitie valt met gevolge van proces, of ánder» 
wort de taxatie fomtijts wel onder protefi, foo daer reeden toe is, voor-
genoomen , gebruikende daer in de CommifTarifen het Advijs van 
Meefters Metfelaers , en Timmerlieden , fampt Gardeniers , die tot 
dien einde geëdigt worden , op het plackaet daer van by de Heeren 
Staten uitgegeeven. Eene der partijen zich by d'uitiprake des Com-
mifl'aris befwaert vindende , kan daer van appelleeren aen't Hof bin
nen tien dagen, als in andere appellen: en by aldien het Hof merke
lijk verfchil bevindt nae proportie der fòmma, te weeten, een hon-
dert op twee duifènt of daer ontrent, foo laet het ex officio een derde 
taxatie doen, die dan doorgaens alle by malkanderen worden geleidt, 
en de derde part van dat predntt, pleegt voor Taxatie genoom en, en 
eindelijk uitgefprooken te worden, (b) 

i i . Commiflàrien van defolate boedels, worden mede met verbael ge-
geeven, het zy dat de debiteuren van hare crediteuren in't nauw ge-
bragt wordende, of haer faken niet langer konnende ftuiren, de cre
diteuren te zamen roepen en abandon doen, waer op dan doorgaens volgt 
verkoopinge der goederen , en confîgnatie van penningen onder den 
CommüTaris ; of ook dat de crediteuren niet konnende ackordeeren , 
eenige der fèlver of fomtijts alle Commiflaris'verfoeken, om het que-
ftieuiê gek onder fijn bewaringe en conjignatie te neemen, ende prefe
rentie uit te fpreeken, het zy dat fulx in het eerfte veribek uitgedrukt 
wort , of door beleidt der Advocaten daer uit koomt te vloeijen. 

12. Dit configneeren in Commijfaris handen, is een middel van rechten, 
flreckende tot dien einde, dat lieden die over gek of goedt, daer ly 
niet konnen over ackordeeren, en alle hun recht toe hebben , maer 
difpHtabely ende niet even góedt, door CommüTaris mogen worden ge~ 
fcheiden , het zy by gewühgen afflag, ofte door ukfpræk van prefe
rentie, ' t Welk dan in gevolge van het gemelde oogmerk behoorde te 
zijn van een heilfâme vrucht, ende gebruik voor het gemein , ende 
voor yder geïnterefleerde: maer het misbruik is groot ende qualijktc 
helpen, om dat de remedien alfoo quaedt om dragen zijn, als de mis
bruiken lêlfs. De tijdt echter ende de cordaetheit van Heeren Commif-
farien heeft het al zeer vermindert, ende doet foo allenxkens. 

13. Het beleggen der proceduren voor CommüTaris van aenbegin, 
wort meer gedaen als naer recht behoorde, wefende anderzints de publij-
ke rechtbank de Koninklijke weg om fijn recht te vervolgen: ende voor 

L 3 Gora-
(b) z'tetOrdonnamie zfoektitrZ?. 
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Commiil¾f is behoorden geen faken te worden beleit, als die van lûlke na-
tuir fijn , , dat niet anders als door bewerkinge van een tufl'chen-koo-
inende perfoon konnen worden afgedaen, gelijk daer zijn, executie van 
illiquide fententien , fcheiâingen , reekeningen, en liqmdatien, mitlgaders daer 
hoope van ackoort tuflchen nae-vrienden Ibude mogen zijn, ofdege-
leegentgeit haeft vereyichte. (c) Maer defe laefte ooriàke kan lichtelijk 
tot veelderhande laken worden ¾itgeftrekt, die anders op de rolle fbu-
den moeten dienen: maer de termijnen van rechtenloopendoorgaens 
korter voor Commiflàris als voor den Hove, lbo met coniènt van par
tijen als door ordere vat! Commiflàris, die het felve nae gelegentheit 
der faken mag verkorten, hoewel zelden van lelven gefchiedt. (d) 

14, Volgen de commisfien iònder verbael , die gegeeven worden 
lbo wanneer uit reqaeft., .refcriptie, en contra refcriptie van partijen, de fa
ke niet ten vollen kan geblijken, en echter of de zake , of het diffe* 
rent van fuiken belang niet is, dat daer over proces gevoert behoort 
te worden, of dat 'er hoope van ackoort zich merkelijk opdoet. Son-
der verbael zijn ook de commisfien over verfichte confenten, als om wees-
of kerke goederen te mogen alieneeren, om mondig te worden gemaekr, 
om yemant prodigus of Stadts-kint te doen verklaren, om bezeegelinge, 
en befchrijvinge te doen, het zy in fterf huifen, oïvanfujpeäe fchuldenaers, 
die men vreeft, dat met het goedt fullen doorgaen, of het felve ver
bergen, mits het felve gefchiedende op perijkel, of op koften van den verzoe
ker : indien 'er niet wier de bevonden dat ''er rechtveeerdige reedenen zijn ge-
weeft, om den debiteur onverziens in het leeger te vallen. 

iy. Soo wanneer de Commiflàris ten dage by hem aen de partijen 
voorgefchreeven , niet by huis wort gevonden, foo fouden partijen, 
of een der felver terflont fiirrogatie op een ander Heer mogen verfòe-
ken, fchoon de commis/îe noch onder den eerften machte zijn, die van felfs, 
indien gevalle, verftaen wort te zijn geëindigt; maer de praòlijke valt 
zelden foo precijs, hoewel de ordonnantie foo fpreekt. (e) 

16. Commiflàrien van den Hove worden geftelt, volgens ordere 
dier van by den Hove vaftgeftelt, maer als uiterlijk de ordere van 
commiflien uit te geven is waergenoomen, fchoon de beurten, enge-
lijkmatigheit niet mochte ziin gehouden, foo moogen partijen hun ech
ter daerop niet beroepen, of exceptie Hellen, maer moeten fiilx den Hove 
laten aenbevoolen. Inlgelijx moet geoordeelt worden van de commiffien 

by 
(c) Ttolgens het ftoeede artic. Van't reglement der prabïyke , Jiaende in het ap

pendix der Ordonnantie». (<•) Ordonnantie 3 hoek, fit, l\,cap,yan Commiffarïfin 
\an den HeVe. (e).%bozk>tit>%><m.i. , 
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by andere Collegien gegeeven, dat als de felve uit den name deiîh!verr 
collegie volgens uiterlijke gewoonelijke ordere zijn uitgegeeven, of fchcon 
de pluraliteit niet mochte zijn prelènt geweeft, evenwel part ?- .. 
exceptie of <iff*> tegen die Commii¾ris, ter fake van het <z - . „ 
commiffie gefchapen is , ten ware bet geene byhemgedaen mochte zjjK van 
het Collegie wierde gelaekj, ettde niet voor goet ge keurt: want dan foo we! 
de commiffie als het effeâ: van dien foude koomen te vervallen, fcover-
ftaen by den Hove tuflchen de Heere Martinus Gravius, Grietman van't 
Bildt, en d'Heere A.vatiB. mede Gedeputeerde der Staten van Friejlandt, 
De Heere B. fprak Gravius aen in cas van injurie; dele ftelde recon
ventie , dat de Heere B. op name van het Collegie, ten tijd 'er nevens 
hem, maer een Heer prefent was, de recht'-kamer van het Bildt door 
fbldaten hadde laten opflaen, en daer uit doen neemen, fodanigege-
ftrande goederen , als de Grietman Gravius geïnventarifèert , aldaer 
volgens ordere, in bewaringe hadde gebragt: fùftineerendehy ,dat die 
commiffie onwettelijk was, en dienlvolgens de Heere B. als een pri-
vaet in defen moefte worden aengezien, als moetende ten minften vijf 
Heeren prelènt zijn geweeft, om de commiffie te hebben konnenver-
ieenen. doch by den Hove is verftaen» dat het geeven van commif--
fien een" ander geleegentbeit was als refolutien teneemen, waerdoorde 
faken tuflchen partijen eens vooral afgedaen worden, en dat de Heeren 
Gedeputeerden approbeerende de commiffien by de twee Heeren ge-. 
daen verleenen, gelijk haer Ed: Mo: voor den Heere B. in defen in-
tervenieerden, de commiffie daer mede voor goedt en bondig moefte wor
den gehouden den 8. Febr. 1644. Nauta, 

-l 

ï XVI!. KA. 
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XVII. KAPITTEL. 

Van Trocmmrs. 

Procureurs en advocaten "toaerom noodig. "Procureurs hoe meenigerley. BefchrtjVin-
ge Van een Procureur Tublyk. Of het een infame kan çijn- Wort door publtjke 
macht gefielt. En door teille "van yder party. De lafl moet Mae* çijn. Claufit-
len der Procuratie» Moeten by V proces oVer leggen. Publijke Procureurs geen 
eigenaers van het pleit > maer "toet de particuliere. Voeden daerVanenonderfcheidt 
tuffchen die beide foorten. jfmpt der Procureurs in yt gemein en in'/ begin. In de 
y>oortgang des pleits Procureur moet appelleeren. Of hy^t appel ook moet aennee-
men. Wanneer Procureur fpeciale lafl moet hebben. Behoeft partije niet te fiaen 
buiten çijn lafl- Of hy reconventie moet fiaen. Doet profijt en fchade aen fijn 
Meefter. Gehouden tot de uitterfie Vlijt , Procuratie ftort geêincligt door Verfierf. 
Herroepinge. Opçegginge.- Of in particuliere Procureurs het felVe %y. 

i . ^ ™ " \ P dat alles in het Gerichte ordentelijk foude toegaen, is van 
8 lnoodengeweeft,bequamelieden,kenniflèvanrechtfàkenheb-
^<~r bende, teftellen, door welke partijen hare verfoeken, ende 

verdeedigingen fouden doen j want anders de Richters onmogelijk foude 
zijn door de rechtfâken heen te raken, indien een yder fijn ey gen din
gen nae fijn begrijp foude mogen Hellen; delwegenbydenHovefèlfs 
niet een reqüeft wort aengenoomen, of moet by een Advocaet gefchrèe-
ven ofte verteekent zijn, hoewel by nood echter fimtijs welfchrifturenook^ 
by vrouwen in eigene faken gefielt endegefihreevent zijn aengenoomen foo by fier als 
fy waren, mits jy klaegden geen Advocaet te konnen krijgen ; hoewel den 
fuiken dadelijk een Advocaet by den Hove wort verfchaft. Alhoewel 
nu in Frieflandt de bedieningen van Advocaten ende Procureurs te zamen 
ge voegt zijn ineenendelèlveperlbonen, dewijl echter de gedeelten der 
bedieningen in haer felven onderfcbeiden zijn, foo lullen wy van d'een, 
en van d'andere verfcheidentlijk ipreeken. 

2,. Wy hebben elders gezegt , dat een Procureur anders lafi-hebber, 
is of tot recht-lkken of tot andere handelingen; van dele laefteis hier 
boven gefprooken, (a) die van d'eerfte flag zijn tweederley; particu
liere of publijke Procureurs; particuliere zijn, die door verfoek van een 

vrient 
(*) in bet 5 boek iz. kapittel. 
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vrient aenneemen den laft, om een proces voor den lèlven úit te voe
ren ; Somtijts wort het ook gedaen lònder laft, foo wel om aenfpraek 
te doen, als om te verdeedigen, of gelijk men voor recht {preekt, te 
intervenieeren voor een ander; aenfpraek voor een ander te doen, lòn
der laft daer toe te hebben, wort niet toe gelaten, als voor nae beftaen-
de vrienden, het zy bloedt of aengehijlikt, en dat onder cautie de rato, 
dat is , feeker ftellinge ten einde de heer of eigenaer der fake voor 
goedt fal kennen, het geene de onderwinder in die fake fal koomen te 
doen, welke cautie nochtans een man voor fijn vrouw ageerende, niet 
behoeft te doen, maer kan in haer faken procedeeren foo hy verftaet 
als Voogd, en nae het exempel van andere Curatoren, ten warehy 
die cautie uitdruckelijk hadde aengenoomen , en zich felf foo hadde 
gequalificeert. (b) 

3. Ons oogemerk is hier eigentlijk te fpreeken van Procureurs publijk., 
en iòdanig een kan worden befchreeven, dat hy is een eerlijk, man, die 
by publijke authoriteit geftelt is, om uit laft van partijen, het zy eyfcher of 
verweerder, hare procejjen te bedienen. 

4. Wy zeggen eerft, dat een Procureur is een eer/ijsman, niet te-
genftaende de Keyfèrlijke rechten leeren, dat men geen exceptie mag 
itellen , van dat een Procureur een eerloos menfch lòude zijn. (c) 
Want ofwel de Keyfer niet en wil , dat defwegen het proces met ex
ceptie fal worden opgehouden, hy en fluit daerom niet uit , dat een 
Rechter kennende den Procureur voor een fchelm , den felven het 
pleiten voor een ander niet foude konnen en behooren te verbieden , 
behalven dat eertijts het ampt van een procureur niet was publijk, lòo 
als het nu is , maer yder particulier konde laft neemen van partijen, 
om haer pleitfàken te bedienen ; publijke Ojfcien konnen altoos van geen 
fihelmen bedient worden. 

ƒ. Daerom hebben wy gezegt, dat een Procureur door publijke au
thoriteit is geftelt, want noch voor den Hove, noch voor de Neder-
gerechten mag yemant als Procureur toegelaten worden, of hy moet 
daer toe zijn geádmitteert, ende behoorlijk geëdigt. (d) 

'6. Is ook gezegt, dat ly uit laft van partijen worden geftelt, te wee-
ten tot yder fake, nae dat fy in't algemein van't Hof, ende Nederge-
rechte zijn toegelaten.; welke laft of procuratie t moet of in de Griffie 
of voor eenigen Rechter, of ten minften by een openbaer Notaris zijn 
gepafleert, behalven dat ity/wwenEedellieden, die onder haer handt 

I I Deel. M en 
(b) Sanåe åçboektit 2 def.3. (<•) §,ult,Inft.de£xcepl, {<•) Ziet Orden-

nantie.¾boektit.2 art.xi. 
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en zeegel mogen pafleeren , en voegt d'Ordonnantie daer noch b y r 
(e) Prelaten , en Overften van kloofteren, welke nu niet in het ge
bruik zijnde, geven echter te kennen» dat het felve behoort te gelden 
in alle voorname ampt-dragende perfoonen: ook ten aenzien der Pro-
fajfooren, die by oudts in't landt niet geweeft zijnde ., in de Ordon-
nantie niet hebben konnen genoemt worden. 

7. De laft moet klaer zijn, en ontwijvelbaer -t want ftilfivijgen kier 
voor geen confent geit, noch ten aenzien ván de meefter noch van de Pro
cureur •, eo evenwel indien een Procureur hadde gedenuncieert aen den 
Meefter, dat hy zich als Procureur in die fake droeg, of dat hy hem 
naderhant in eenige byfondere ftucken van die fake laft hadde gegee-
ven, of ten overftaen van hem, in die fake haddegebefoigneert , daer 
uit fòude de laft genoegfaem konnen worden afgenoomen. 
, 8. Voorts behelft de procuratie gemeenelijk de claufidevanratihabitie9 

van indemniteit, en van Jkbftittttie, die fpecialijk in de Ordonnantie (f) 
vereyfcht wort; dat is , van te fùllen voor goet houden, van fchade-
loosheit, ende van een ander in fijn plaetfe te mogen ftellen j voorts 
wat in defen de ftijle meer mag mede brengen. 

9. De procuratien moeten by het libel, ofte ten antwoorde gevoegt, 
ende by den Griffier onderteekent worden; of ten minflen extract au-
thentijk van dien j , d'onderteekening van de Griffier zijnde weinig, 
ofte niet in gebruik. 
: 10. Het vereyfch van procuratie, wort fbo precijs genoomen, als 

gezegt is, ten profijte en tot geruft-ftellinge van partijen, die by ge
brek van dien exceptie konnen ftellen. maer die fùlx willende over 
bet hooft zien , mogen het doen tot hun believen; en wort evenwel 
in de fèntentie genoemt als Procureur die voor fòdanig heeftgeoccnpeertr 
ende fbo gefchiedt het doorgaens door onderlinge overeenftemmmge, 
dat'er geen procuratien overgelegt worden, noch exceptie defwegen 
geftelt, ah wanneer partijen byfonderlijk^animeus tegen eikanderen zijn-

. 11. De plicht van een Procureur is, dat hy fyn meefiers fake* als ei
gen moet verdeedigen; niet alleen ten aenzien van de getrouwigheit, maer 
"ook, om dat hy waerlijk nae gedane eyfch en antwoort by de wet , 
als eigenaer van het proces wort aengezien, ende gehouden; fbo dat 
ook de fèntentie tegens hem uitgefproken wort, immers na Keyfer-
lijke rechten; maer onfe praótijke wel ingezien wezende, meinikdat 
heedenfdaegs een Procureur geen eigenaer van het proces en wort; 
maer dat hy allenthalven de blote qualiteit van een gelaftigde behout, 
fonder eenige efFeclen van eigendom in de faek of in her proces. 

(e) 3boektit, 10.art. (f) 3 boektih ie,art. 16. ' ïZn D e 
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- %%, De reeden hier van is, ten eerfien, om dat het procureeren eer-
tijts in het particulier gefcbiede, meer uit vriendtfchap als om gekte 
verdienen; hoewel het niet ongeoorloft was, eenig falaris te neemen; maer 
het konde niet geejfcht worden , of het moefte te vooren tot feekere fimma 
bedongen zijn, (h) en daerom was het niet vreemdt, datd'eenevriendt 
des anderens fake op zich neemende, als eigenaer en meefter van het 
proces wierde aengemerkt; edoch heedenföaegs het Procureurs ampt 
zijnde publijk, ende een gelt-winninge, dikwils een man hondert en 
meer faken hebbende, foude het hem niet wel voegen van alle de de-
lêlve meefter, en eigenaer te zijn} ten tweeden blijkt fulx hier uit, dat 
een infirument van procuratie niet goet is , of het moet inhouden de 
claufule van fubfiitutie volgens boven geroerde ordonnantie art. 6. het 
welke nochtans overtollig foude zijn, indien de Procureur nae eyich 
en antwoordt, eigenaer van het pleit was; want hy alfdan buitenfo-
danige claufule volle macht hadde om een fubftituit yrocureur te ftellen; 
ten derden, een Procureur wordt heedenfdaegs toegeftaen hem van de 
aengehoomene fake te ontlaften, gelijk, beneeden fal gezegt worden, het 
•welke lbo niet en gaet, daer de Procureur meefter en eigenaer van het 
proces is. ten vierden, als de Procureur eigenaer van het pleit is, wort 
de fèntentie op hem gevelt, foo zeer ook dat als het een eer-roerende 
ac¾ie is, alfdan die zich door den Procureur verdeedigt , wordt niet 
infaem met effe£fc van rechten; maer heedenfdaegs wordt des Procu
reurs naetii in de fententie wel gemeldt, edoch de ƒ#<*/#«> van de par-
tije wort naukeuriglijk uitgedrukt; en' daer op de fèntentie gerichter; 
Procureurs naem koomt 'er by, als een dienaer van het proces : en 
foude geenzins een gedoemde uit een eer-roerende oorfâke defwegen 
de eerloosheit konnen ontkoomen , door dat hy een Procureur had-
de ; want dan foude nok ye'mant in fuiken fake infaem konnen wor
den, om dat'er altijt en nootiakelijk Procureurs moeten zijn. ten vijfden 
een Procureur die eigenaer is, kan geen/ä/^m eifchen, alsgezegtis, of 
moet fpedael bedongen zijn; onfè Procureurs konnen altijt fàlaris eifchen, 
ook lichter als andere lieden hun gek eifchen diefondemnatie moet heb
ben , de Procureurs krijgen 't op flechte declaratie, tenfeften ende ten ke
ften, blijkt dit noch onwederfpreekelijk, dat een Procureur na verfterf van 
fijn meefter het proces door nieuwe aóte van het gerechte, of op de Rolle 
moet reajfunteeren, het welke geenzins te paffe lòude koomen, ipdienhy 
felve eigenaer van het proces door de litis conteftatie geworden was, gelijk 
het.felve dan ook ia Keyleriijke rechte een onbekende fake is. (i) 

M % 13. Uit 
00 l.56.§.2.fl.Mandatî, 0) dix,adtit.ff.deTmwator. 
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13. Uit dit alles blijkt klaerlijk, dat onfe prafticijns zeer qualijk op de 

Procureurs, die wy gebruiken, paffen defe regel van het Keyferlijke 
recht , dat een Procureur nae de Uns conteflatie is eygenaer van de fiiek^y en 
nochtans moet gezegt worden dat tuflchen het Keyferlijke recht, en 
onfe prac¾jke geen onderfcheidt en is , aengaende de Procureurs by 
den Keyfer bekent; te weeten particuliere perfoonen, die lalt van een 
vriendt ontfangen, om haer laken voor rechte te vervolgen of te ver
dedigen; want fodanige moeten noch een rechtelijk of publijk Procu
reur foeken , en den felven procuratie geven , gelijk de meefter van 
de fake felve foude moeten doen ; en dele man , die waarlijk ook is 
Procureur, dat is laft-hebber tot het pleit, wort dan door de litis con
testatie ter degen eigenaer van het proces, het welke dan eerft is vaâ: 
geftek, en luik een heeft niet van nooden, reajjumptie te doen; gelijk 
volgens Keyferlijke rechten het proces met de doodt, van de laft-gee-
ver continueert op den naem van den felven Procureur, metuitlprake 
van fententie tegen den felven; (k) en ftaet hier te letten x dat al wat 
hier en elders van Procureurs nae Keyferlijke rechten gezegt wort, 
fulx plat en vol van de particuliere Procureurs, kan en moet worden 
verftaen; maer niet altoos van de publijke Procureurs. 

14. Van de welke wy lullen vervolgen te fbreekeji: hare plichten koo-
men in't algemein over een, met die van de Keyferlijke rechten en parti
culiere laft-hebbers; daer eenig onderfcheidt zich op doet, lullen wy 
t'elkensîaenteekenen: het is gezegt, dat een Procureur Jijn MeeÜersfakf 
moet waerneemen als Jtjn eigen, van aenbegin tot het einde toe, hy moet eerft 
Volkoomen infiruilie neemen van fijn Meefter, (1) en de felve by ge-
fchrifte geftek bewaren, om tot vermaninge van den Hove te konnen 
vertoonen, het welke niet moet gezegt worden buiten prac¾jke te zijn, 
om dat het fchier buiten gewoonte is, want flofheit, en flordigheit 
geen praélijke maekt ; en is een misbruik, dat Procureurs dikwils in't 
midden van het pleit klagen geen inflruäte te hebben , of het moe-
ftc zijn in byfondere dingen , die men in't begin niet heeft konnen 
voorzien. 

1 ƒ. Voorts om in't korte van de byfondere gedeelten fijnes plichts 
yets te zeggen , hy moet beforgen dat requeft om citatie worde ge-
maekt, geleevert, ende gelicht» dat by het hbel, antwoordt, en vor-
dere fchnfturen gevoegt werden fodanige ftucken en inflmmenten als 'er 
van nooden zijn, dat de fchrifturen op haer tijdt worden geleevert, foo 
"wel voor Commiffaris als op de rolle; dát party , niet gereet zijnde 

op 
(*) i. 23. C. de TtocwatoK Q) Ord, 3 botk, tit. 4. art. 6. 
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I. Boek, X V I I . Kapittel. 9? 
op den behoorlijken termijn, hy den felven accufcere, of by de Or
donnantie perfifteere, ende vervolgens tijdelijk verfteeke, fonder nae 
bekoomene perfiftementen maenden lang te wachten, eer men tot ver-
ftek koomt, het welke is een misbruik door colUifie der procureurs 
foo geauthorifeert, dat fy het legael pleegen te noemen malkanderen 
niet te verfteeken; een getrou Procureur moet bet op fijn tijdt doen, 
,doch kan ten overvloedt partys Procureur met een denuntiatie waer-
ichouwen. 

16. Het proces tot duplijcc/ , of quadmplijcq volfbhreeven zijnde, 
nae gelegentheit, moet de Procureur beforgen, indien het notoir in fei
ten beftaet, dat het werde geinterloqueert, dat is, geweefen op be
wijs , foo niet, by een Heer van den Hove gebragt, om'te worden af-
gedaen definitijf, of by interlocutie, en de Procureur des eifchers heeft 
van ouds het recht, om het tot dien einde te brengen, by fuiken Heer 
.als het hem goet dunkt. . 

17. Het proces geinterloqueert zijnde, moet de Procureur binnen den 
voorgeftelden tijt articulen doen ftelien, op aîle de feiten daer in het 
proces beftaet, en de bewijfen daer toe dienende, foo getuigen alsin-
ftrumenten te zien ende foeken by een te brengen, voorts commiffie te 
lichten en aen de CommilTaris te doen beftellen , binnen den geftel-
den tijdt citatie te laten uitgaen, foo tegens party om de articulen te 
beantwoorden, als de getuigen om het geene mag bekent worden te 
bewijfen , ten dage dienende de comparitie by te woonen , fijn 
meefter en de getuigen te rechte te helpen , nae gedane beant-
woordinge van partijs articulen , by fijn meefter gedaen , moet hy 
doen ftelien interrogatorien , dat is , vraegftucken aen partijs getui
gen voor te houden: op het fève moet hy letten, als 'er nader arti
culen by fijn meefter , of by party nae vereifcb van faken moeten 
worden over-gelegt, ook kopijen uit de beantwoordingen en andere 
ftucken die hy noodig heeft, laten Schrijven, party in fijn proceduren 
dralende, moet hy daer toe by perfiftementen ofte requeften drijven, en 
op buntijtverfteekeni ende van produc¾e zijnde gerenuntieert, bezor
gen dat de enquejien boven koomen, dan moet hy met partijs Procureur, 
het felve ten cerften. fourneeren, en des noodt, partije denuntieeren „ 
het proces gefomneen zijnde, moet hy beforgen dat het in de lak k o o 
me ende binnen in den Raedt werde gebragt, om aen de ftoel van de 
Commiflàris, die het rapporteeren fal, te worden gehangen, ende ver
volgens om afdoeninge van het proces folliciteeren &c. 

18. Als'er Tententie gevallen is voor het Needergerichte, foo moet 
M 3 een 
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^en Procureur uppeUeeren van wegen fijn meefter, (n) fchooh hy daer 
toe geen ipeciale laft heeft ontfangen, om dat de tijdt van appelleeren 
zeer kort zijnde, de Meefter door fijn ftilfwijgen zeer foudebenadeelt 
worden, indien 'er echter tijdt is, om binnen tien dagen den Meefter 
de uitkomfte bekent te maken, ende laft weder te ontfangen, foomag 
de Procureur daer mede volftaen. ,Maer het vervolgen van't appel wordt 
een Procureur nergens opgeleidt, en ftaet dienfvolgens ter keure van 
fijn Meefter; doch hier van fal treeder elders ende beneeden gejprooken mot
ten worden. 

19. De Procureur van de Triumphant, behoeft het appel van een 
definkive fententie niet aen te neemen , om dat met de fententie fijn 
laft uit is, ço hem de faek niet meer en raekt ; maer van interlocu
toire ftntentien wordende geappelleert, lbo is een Procureur ge
houden , de infiouatie van appel wegens fijn Meefter aen te neemen, 
om dat fijn laft alfdan noch duirt, en hy tot het proces geftelt zijrc-
de moet alle deelen deflelfs waerneenien, als vertoonerjde fijn Mee
fter foo wel in het een als in het ander , en foo is verftaen in de ik
ke van foachimus Lanrentius appellant, en excipieerde, tegen A.C.H, 
den..... l&79-

20. Een Procureur moet wel letten op fijn laft , dat hy die mag 
voldoen, en echter niets onderneemen buiten fijn laft, in dingen daer 
toe hy Jpeciale order e van noaden heeft, als daer is, condemnatie by intendit 
te verfieken, gelijk de prattijke alhier « ; arreften te doen van iulke per-
foonen of goederen, daer van hy met recht moefte twij velen, of de 
meefter die wel foud' hebben derven, of willen arrefteeren, gelijkjvan 
heiden elders gezegt fal worden, hy mag ook fonder Ipeciale laft , geen 
ackoojt over de principale faken met partijen maken, noch den fèlven 
op fijn eedt geven , als op Ipeciale ordere , gelijk^ mede fal worden ge-
zjegt. 

zi. Sijn laft uit zijnde , moet hy noodtfakelijk ook vernieuwinge 
hebben; delwegen nae fijn Meefters doodt reajjumptie der proceduren 
doende, foude de reeden van recht wel eyfchen, dat hy nieuwe laft 
van fijn nieuwe meefters toonde; alhoewel by den Hove by meerder-
heit van ftemmen verftaen is, dat om exceptien, omweegen en quellin-
gen onder de Advocaten voor te koomen , beft was, geen exceptie 
procuratoir in cas van reaffumptie aen te neemen, en teadmitteeren, in 
de fake van Z¾\Goffmnus Spiltholt, comfocexcipient, tegen de erfgenai 
men van 2¾, z/febes excipieerde•> den z Decemb: 1679. van gelijken foud» • 

een 
(n) /. 17.C.deVmum, 
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I. Boek, X V I I . Kapittel. 9f 
een Trocureur niet koonen drijven executie van de Sententie, taxatie 
van koften, en andere dingen nae de fententievoorvallende; immers 
ook geen oppoGtie maken in cas van executie , fbnder nieuwe laft, 
of fonder dat de eerfte procuratie foo verre zich uitftrekte, want anders 
het proces, en de laft daer toe met de fententie wort geëindigt , al
hoewel dit in de praâ¾ke by ons foo nauw niet wort i» acht ge-
noomen. 

%%i Als een Procureur gantfch geen laft heeft, tothetgeenetedoen 
is, loo wort hy daer van uitgeflooten, (o) maer als de laft is donker 
of twijvelachtig, foo kan hy het gebrek defîëlfs goedt maken , met 
cautie de rato , dat is borgftellinge, dat de Meefter het geene hy doet , [al 
goedt kennen, gelijk ook voor nae beftaende vrienden, het welke me
de plaets heeft, in pleits-genooten , die te zamen eenig pleit tegen 
een ander voeren, (p) 

23. Voorts is een Procureur niet gehouden, meer aenfpraek te ftaen, 
als hy aengenoomen heeft; en daerom die gelaftigtis, een actieaente 
ftellen, voor een ieeker Gerichte, by aîdien hy van partije voor een 
ander- Gerichte om de fêlve fake als gedaegde wort geroepen, hy be
hoeft de fake daer niet te verdeedigen. Pteter Attama als gemachtigde 
van Rokert ^Abrikon, hadde laten ckecren Rein Gravius voor de Heeren 
Gedeputeerden j defe laet partije roepen voor het Hof, alwaer Attema 
ftelt exceptie, dat hy ongehouden is by nieuweinftantie voor eenan
der Gerichte als hy gelaft was, de fake te verdeedigen, welk middel 
van exceptie by den Hove toegelaten is , volgens getuigeniilè van 
Nauta decis 3. op den 13 Decemk 1642. hoewel hy ook bybragte, dát de 
fake niet als voor de Heeren Gedeputeerden behoorde. 

24. Om defe reeden is een Procureur niet gehouden reconventie te 
ftaen, om dat het van een gantfch andere faek is, als waer toe hy laft 
heeft, (q) En evenwel kan hy ook gezegt worden* te zijn gehouden 
tot reconventie, gelijk een ander wetisipreekende, (r) tewcetenwil 
hy de fake tegen partije vervolgen , foo moet hy reconventie ftaen, 
©m dat ánders partije ongelijk föude gefehieden, indien men hem wil
de uitfluiten van gewoonlijke recbts-middelen , door het ftellen van 
een Procureur : maer als de Procureur hem immers niet wil inlate» 
tot de reconventie, foo kart hy het een mët-het ander ftaen laten. 

; 25*. Voorts het geene'de Procureur zegt of doet, het proces gedai-
yende, gelijk het is voordeel, Wel zijnde gêdaen, fòoftrekt het ook 
- . • • • ' " • • t o r 

(«> /. 14. deTrocmat. (P) l, 3 j . ff.de frocnrat, l,i.C, deftfifdat, ft) I.17. 
C.éeTrocuiai. (r) /,33.$ 4 eod, , . , ' • . 
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tot nadeel des Mêeftèrs, als het qualijk is beftelt; doch kan de Mee-
fter om goede reeden herftellinge in het geheel of relief veribeken, 
het felve lopende rolle verfocht zijnde, wort by den Commiflàns ook 
Wel terftont vergunt. 

26. Uit het geene wy gezegt hebben , dat een Procureur door lafi 
-van fijn Meefler ge/lelt wort, volgt dat hy gehouden is tot de felve for-
ge en neerftigheit, als andere lalt-hebbers, te weeten, tot de groot-
Ite en naukeurigfte die men foüde konnen bybrengen. ende v/ort, lbo 
aen de Meefter als aen hem gegeeven , de actie van laft-geevinge, 
waer van hier boven gefprooken is,- met dit onderfcheidt, ook^ reedegezegt, 
dat onfè Procureurs haer fâlaris buiten alle twijvel konnen eylchen, 
fchoon het noch in het gros, noch in't byfonder te vooren is bedon
gen ; maer in particuliere laft-hebbers, die ander lieden laken in rech
ten aenneemen te drijven, lal noch plaetfê hebben het geene van het 
falaris der lafthebberen nae Keyferlijke rechten behoort, en hier voo
ren gezegt is. 

27. De laft van een Procureur neemt einde, op de felve manieren 
als andere laft-geevingen, te weeten met de doodt des laft geevers, ge
lijk reede gemelt is^ Procureurs doodt behoeft niet gemelt te worden, ver~ 
ftaende zjch felf. Van particuliere volmachten tot pleit-lâken hebben 
wy beweefen , dat fy nae de litü contefiatie volmachten blijven , al 
fterft haer Meefter, tot het einde der fake toe: maer met haer eigen 
doodt is het u i t , alfoo laft-geevinge tot geen erfgenamen kan over 
gaen. 

z8. Ten tweeden, het Procureurfchap eindigt met herroepinge van 
den Meefter, die t'allen tijden fijn Procureur kan bedanken, mits hem 
betalende voor fijne gedane dienfien, maer een particuliere pieits-volmacht 
kan voor den rechtelijken eyfch by den Meefter nae believen afgezegt 
worden, nae den eyfch of htk contefiatie kan hy niet anders'wordenaf-
geftelt, als nae genoomen kenniflè van faken en bewijs van genoegfà-
me reeden, (f) 

29. De Procureur heeft de felve vryheit om fijn dienft op te zeggen 
aen fijn Meefter, welke defe van fijn kant heeft, en vervolgens kan 
hy hem van de fake onlaften, mits de Meefler daer geen int erefi of fchad* 
by kpme te tijden ; welke de Procureur foude moeten, vergoeden, ge
lijk elders van gemeine laft-hebbers gezegt is j fbnder voorgaende op-
fegginge aen den Meefter, kan een Procureuçzielsnietontlaften, als 
om reeden, dat den Meeflerniet enkcomt om hem teinfimeeren, hoewel ont-

booden 
(r) /, 16.117 wpr. ff de Trocwat. 
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I. Boek , X VII. Kapittel. $f 
booden zijnde, mits het felve by intimarie door een bode aen hem ge-
daen den Hove geblijke, (t) edoch dit belet niet, dat een Procureur 
fijn dienft aen de Meefter opgezegt hebbende, en daer van diergelijk 
bewijs doende, fonder oppofitie van partije, hem niet altoosfoudekon-
nen ontlaften, foo als gezegt is. 

50. Met een particuliere pleits-volmacht is het in alles foo nietge-
leegen , die kan voor de hm contefiatie mede wel opkondinge doen, 
indien hy 'er de Meefter geen fchade met doet, maer nae de litis con-
teflatie pleits-eigenaer geworden zijnde, foo mag hy hem niet ontlaften, 
als om reeden by de wetten erkent, hoedanigezijn, als'erfwareviand-
fchap mjfchen den volmacht, en den Meefter ontfiaen is; ten tweeden, als 
de volmacht om het gemeine beft halven uit den lande moet zijn, of 
verre van het gerichte daer de fake dient ; ten derden , als hy door 
ziekte, ten vierden, door een verre noodtlàkelijke reifè, ten vijfden, 
door eigen gewichtige befigbeeden , als om aenfterfte van een erve-
niflè en diergelijke, belet is, ten zeefden, als een Meefter abandon van 
goederen heeft gedaen, of anders kennelijk onmachtig is geworden, 
om fijn volmacht te betalen, ende Schadeloos te houden, (u) 

î i . Defenfiurs of Verdeedigers in Rechten bekent, worden in onfc 
Prac¾jk' Intervenienten genoemt, die een pleitfàke voor de Gedaegde 
opneemen, voor hun Intervenieeren ende den felven verdeedigen, lòn-
der daer toe veriòcht ce zijn; Sy konnen onderfcheiden worden in ei-
genwillige ende noodtfakelijke Verdeedigers. 

¾a. De eigenwiüige zijn wederom tweederley; want fy Intervenieeren 
voor yemant of uit vriendtfchap, of wegens hun eigen interefi. 

33. Uit vriendtlchap kan yder een fijn Vriendt, die geduirendefijn 
afwefen in Rechte betrocken of in fijn goederen gemoeit wort, aen-
neemen te verdeedigen ende voorhem in rechte te treeden , fonder 
laft daer toe te hebben, als hy Jlechts borgefielt, van het gewijfde te ful-
len voldoen, 

34. Sulx kan van wegen den Impetrant of Eyfcher niet gefchieden, 
behalven van naebeftaende Perloonen onder cautie de rato, dat is, borg-
ftellinge , dat'de Eyfcher hun doen van weerde fal houden , dan konnen 
nae-Vrienden ook fonder lafttetoonen, voor een een ander eyfch doen 
en die vervolgen. ••«..-

35-. Anders moeten die van wegen den Eyfcher in Rechte willen 
treeden wettelijke laft toonen, of lbo der aen de forme van de laft yets 
ontbreekt, foo moetenle die verbeteren door Cautie de rato voorenge-

I I Deel. N m ¾ , ' 
(t) Ord: $ boek, tit.io. art.6. (") /. 8. § ult,c?imll.fe<jq.d,tit,á. Tmurat* 
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mek. Geen laft hebbende , konnenfe door geen cautie daer toe beqmem ge-
t&aekt worden. 

36. Die voor een Gedaegde, prelènt zijnde, wil intervenieeren ende 
in Rechte treeden moet fummier bewijs bybrengen, dat hy uit reede-
lijker ooriake daer by geinterejfeert is, en dat delaft ofte verlies der iaek' 
op hem fòude moeten, druipen: Dar bewefèn hebbende, foo behoeft 
hy, nae reeden van Rechte geen cautie voor 't gewijfde te ftellen, maer 
't wort doorgaens anders genomen, (x) 

37. Noodtfakelijke Verdeedigers of Interyenienten zijn, die daer toe 
by de Gedaegde konnen geroepen ende genoodtfeekt worden 5 even
wel met dit onderlcheidt, dat eenige ftip gehouden zijn , tot interventie 
ofte tot werkelijk^in Rechte te treeden j te weeten, die hun daer toe heb
ben verbonden , en dat uitdruckelijk hebben aengenoomen. 

58. Andere konnen welgedenuntieert endegeciteen worden, om te-
komen adjtfleeren ende den Gedaegde te verdeedigen j. maer evenwel 
als fy niet willen in Rechte treeden , foo kan tegen haer niet wijder 
geprocedeert worden y als ten einde de gedane denuntiatie fal verklaert 
worden wel ende te rechte gedaen te zijn; ende dan loopt het Proces toE 
haer perijkel, als het veriooren wort t maer wort de Gedaegde vryge-
fprooken, foo behoeft de gedenuntieerde fèlf voor geen koften te ftaen. 
. 30. Van defè laefte iïag zijn alle Verkoopers ende al die gehouden, 

zijn eenige Contratlen of bezittingen van goederen te guarandeeren; fon-
der dat fy haer frecialijk^tot interventie in Rechte hebben verbonden. 

4,0. Als de Bezitters van.'t goedt of geit, dat een ander moet gua
randeeren wort aengefprooken, foo kan defe denguarandeurlztencitec-
ren om te koomcn ter plaetfë daer ' t Proces hangt, eer de tijdt van 
verdeediginge is verloopen. 

41. Maer als defè niet heeft willen in Rechte treeden, lbo kan de 
Oedoemde hem wegens Gqnguarand aenfpreken voor fijn eigen Rechter. 

42. Edoch conclujie tegen een Verkooper en fimpel guarandeur, om 
•oor den Gedaegde in Rechte te treeden is ongefundeen in Rechten s 
als hy 't niet heeft belooft gelijk aengeweefen is. (y) 

43. Hier vooren is gezegt,. dat de Gevoegde verfcheelen vaxilnter* 
ymenten, zit boven. 7. K,ap. art. 17. 

(x) dix. ad til, ƒ. de Trecwat.fub fin. (7) inH 3 boek 5 kap. n.çu 

XVIIL K.¾-
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X VI IJ- K A P I T T E L . 

V*n ádvotaten. 

Wat een jfâvocaet %y. Befthr^Minge \an een jiàVocaet, en ttitleggwge åaer yant 

Pleiten by monde of by gefchrifte "toelk beft. Wat pofluteren %y. Wat konft 
jy moeten gebruiken. ¥ licht luan *4d\>ocaet. Deugden dejjhlfs, eerft oprechtig-
heit. Ten tXoeeden getroWtoigbeit. Ten derden feedigheit. Ten Vierden Verftan-

. àigheit in 't gemein. Driederley \erftandigbeit, eerft à enniffe \an rechten. Goet 
oordeel. TrÆij&e. Onderfibeidt V4» "Procureurs en jid\oz&tm. 

ï. T f ~ X U s verre van Procureurs, volgen nu Advocaten, welke?.*;'» 
I 1 Rechts-geleerden, die van partijen worden verfocht om hare pleite 

JL-r faken by monde, en by gefchrifte den Rechter voor te dragen, en 
fiae de konfi te bewijjèn of te verdedigen, daer toe by publijke authoriteitgead* 
miueert. Wy zeggen eerft, dat een Advocaet is een Rechts-geleerde; 
by de oude Romeinen was het gebruik, dat een yder een, voor recht 
moetende gaen, fijn befte en vermogende vrienden tot hem riep, en 
om raed en daed mede nam , waer van het woordt aAdvocaet is ge--
komen, dat lbo veel te zeggen is , als een die men tot zich roept, Schoon 
wefende geen Rechts-geleerde, maer naederhandtis het Advocaetfchap 
een officie geworden, waer toe niemant toegelaten wort als Rechts
geleerden , die volgens heedenfdaegs gebruik in een nAcademie nae be
hoorlijke examen den tijtel van Doátor oîLicentiaet hebben ontfangen; 
immers voor den Hove van Frieflandt worden geen andere toegelaten: als wy 
rechts-geleerde 2eggen , foo verftaen wy ook^een goet en eerlijk, man, 
hoedanige een waer Recht-geleerde moet zijn , (a) op dat men niet 
denke, dat die.qualiteit in een Procureur zijnde vereyfcht geweeft, 
niet nodig foude zijn in een Advocaet. 

2. Wy hebben gezegt, dat een Advocaet door een van de partijen 
wort verfocht; want Advocaten worden niet geftelt door laflgeevinge j 
maer door verfoek, en ter beede, niet van meefters, maer van cliënten* 
want cliënten worden genoemt, die Advocaten verfoeken, endeis foo 
veel te zeggen als lieden die onder befcherminge ftaen. 

N i 3. Noch 
{*) l.iJnpr.ff.dejuft.&jur. ••.'••••• 
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3. Noch is gezegt, dat Advocaeten by monde en by gefchrifte de 

faken voordragen , by monde gefchieden eenige dingen op de dage-
lijxe rolle; maer het voornaerafte dat Advocaten by ons doen , ge-
fchiedt in gefchrifte volgens de maniere van Duitflandt ; in Hollandt 
wordt by monde doorgaens gepleit, volgens het gebruik van Vrank-
njk, en de meefte plaetfèn van Europa; beide gewoonten hebben haer 
reeden ende gebreeken; het pleiten by monde wackert de verftanden , 
en oeffent de welfpreekenheit, en maekt de Advocaten bequaem," om 
ingroöter gelegentheeden met lof, en toejuichinge te worden gebruikt 
ende gehoort, ende wanneer de Rechters op ftaende voet advifeeren, 
foo geeft het ook meerder indruk op de gemoederen als fchriftelijk, 
maer het is wederom dit ongemak onderworpen , dat een Rechter 
niet wel lettende op het geene gezegt is , geen hervattinge heeft» 
gelijk op het gefchrifte, dat ook groote patientie van nooden is, om 
het gebruik en de talmerijen van Hechte Advocaten , die altoos het 
meefte getal maken , in het openbaer te aenhooren ; by de gefchrif-
ten is meerder vaftigheit en fèekerhet, en hervattinge voor den Rech
ter , en kan alles op die manier met geflooten* deuren , in den Raet 
worden afgedaen, ofte by deNeder-rechtefsgefonden aen de vijitateurs 
van de Proceflen, die haer anders voor het meerendeelverleegenfou-
den vinden, om op aenhooren van de mondelinge pleiten recht te fpree-
ken in alderhande fakeni maer het fchrijven geeft wat langer train, 
en laet enfe lieden van ftudie» buiten oeffemnge van. wellpreekent-
heiî. 

4. Het voordragen ende ampt-oeffeninge der Advocaten, wort met 
een latijns woort genoemt Pofluleren, het welke voortijdts een yegelijk, 
foo in eigen als in vreemde faken vry ftont, gelijk^r ede gezegt is: maer 
heeden is het niet geoorloft, al was het in eigen faken, fonder <tAd~ 
vocaet voor rechte te verfchijnen , om reeden als boven van de Procn-
reurs aengeteekent is. 

ƒ. Als wy zeggen, dat fy de faken nae de konft moeten verdeedi-
gen, foo verftaen wy geen andere konft, als die van de fuivere, en 
onbevlekte rechts-geleertheit, en geenzrns kromme ftreeken, enboos-
aerdige omweegen, welkers gebruik meer als behoorlijk de ordere der 
Advocaten eenigzins hatelijk heeft gemaekt, in de gemeine achtinge 
van eenige fborten van menfehen. 

6. Uit, defen kan worden afgenoomen , dat tot de plichten van de 
Advocaten behooren alle die deelen van het proces, waer in voorna-
tnêntlijli Raet, verftant, en kettnifle van de rechten noodig is , in plaetfe 

das 
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dat de Procureurs befchicken en beftellen, foo met löopen en folli-
citeeren als met Schrijven foo veel fy konnen , alles wat tot het voort
gang van het proces van nooden is, een Advocaet moet inftellen het eer-
fte requeft, om citatie te veefoeken, dewijl het lèlve dient te behel-
fen de gronden van den eyfch, en den omtrek van de geheele fake 'T 
voorts moet het libel, antwoort, replijk, duphjk, triplijk, quadruplijk* 
.van beiderzijds Advocaten gefchreeven worden: fy moeten nae dein-
terlocutie de pofitien, waer op de getuigen verhoort fullen worden > 
Hellen met de interrogatorien op partijs articukn, en eindelijk een re-
monftrantie of deduc¾ie van de geheele fake, met reeden van rechte% 
cnde van feiten inftellen, voorts in andere faken als beneficie van inven
taris , cesfie van goederen en al wat meer is, daer rechts-voorfichtigheit in 
vereyfcht wort, daer raet en daet in gebruikt moet worden, nae gelee-
gentheit van yder voorvallende faek , waer van onfèn Heer Bouricim 
'm het breede gefchreeven heeft. 

7. Een Advocaet moet in fijn bedieninge zich houden oprecht r ge
trouw , zjsedig endc verfiandig; de oprechtigheit eyfcht, dat hy geen la
ken aenneemt, die hy weet onrechtmatig te zijn, waer van indien hy 
hem. met goede woorden niet laet aflpreekenzegt d'Ordonnantie, (b> 
Wort hy ernftelijk geftraft; indien hy in het begin des fàeks oarecht-
veerdigheit niet gefien , maer naederhandt eerft gemerkt heeft , foo 
doet hy noch wel veiligft , dat hy zich van die iake onthout, maer 
het formulier van den eedt, dat de Advocaten alhier voor den Hove wort 
voorgehouden ,. verbindt haer niet verder, dan dat fy naederhandt des 
Jàeks ongelijk, merkende , daer in niet fullen z.eggen ofte féhrijveny als haer 
uitdrttcketijk.te fpreeken r e» te fchrijven belafi wort; te weeten, van hare 
Cliënten, lbo dat fy alldan, niet uit haer eigen drift, ende gevoelen», 
maer als inftmmenten, en uitleggers van haer meefters meininge fchij-
nera aengemerkt te worden -y hoewel om de waerheit te- zeggen, deie: 
uitvindinge niet beftant fehijnt te welen, om het gemoedt van het on
recht der iàke ten vollen overtuigt in geruftheit te konnen ftellen y 
nademael toch de Advocaet de onreehtveerdigheit van de meefter, met 
fchijn-reedenen en dubbelfinnige of nae eigen gevoelen valfchelijk geap-
pliceerde paflàgjen van rechte foude moeten beveiligen en coleurei¾ 
aenftrijken. 
. 8. Soo behoort ook tot de oprechtigheit, dat men een goede faek 
met geen quade ftreeken verdedige, waer van foo eeven gejprooken is -x 

ook dat. hy in het eyfchen van fijn falarien toont reedelijkheit,/ en geen 
N 3 Q\e&-

ib) lboek. tit.½ért. 3 .,$. 
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over-loon boven de proportie van fijn arbeit begeere , noch meer als 
d'Ordonnantie geeft, anders doende, moet hy't wederom geven, ende 
wort noch arbitralijk geftraft. (<:) 

9. Tot de getrouwigheit wort vereyfcht, dat een Advocaet geen 
heimelijk verftandt en hebbe met fijneClientsparty, maérallesbybren-
ge tot verwecringe van de fake hem toe vertrouwt. Collujîe met 
party, wordt extraordinaris, en crimineelijk, nae geleegentheit van 
faken geftraft. (d) 

10. De neerftigheit behoort ook tot de getrouwigheit \ teweeten,1 

dat een Advocaet fpoedig met de lake voortvare, en door fijn dralen 
geen oorfaek van verftek en geeve , voornamentlijk in dingen daer 
het op aen koomt ; dies by den Hove wort onderhouden, dat een 
Advocaet zich hebbende laten verfteeken van antwoordt, en zijnde ge-
doemt , uit fjtt buidel wort gecondemneert, niet alleen in de koften, maer 
ook in het geëyfchte kapitael; wordt ook de klerken op de Rol le , 
by Ordonnantie (e) belaft, notule te maken van de Advocaten, lbo 
dikwils fy abfènt zijn , als de laken tegens hun geprefenteert zijnde 
worden op geleefèn, indien 'er geen ander is gefubititueert, by ver
beurte van een ftuiver t'elkens te betalen, eer hy in verder Rechte ge-
hoort worde; edoch dit behoort eigentlijh^tot het Procureurs ampt. 

11. Moet ook tot de getrouwigheit gebragt worden , het verbodt 
dat een Advocaet niet vermag te ackordeeren met fijn Client, om deel 
te hebben aen het profijt der fake, daer hy in dient, noch eenig ceffie 
van fuik een gedeelte aen te neemen, veel min is het hem geoorloft 
de geheele fake van fijn cliënt by ackoort over te neemen, omdevree-
iè, darde Advocaten hare cliënten de fake dikwils niet verftaende, en 
haer eenigermaten onderworpen , tot fchadelijke ackoorden lullen 
brengen, (f) 

ii. De zeedigheit vereyfcht in de Advocaten, dat fy geen lcheldt 
of fchimp-woorden tegen party of fijn advocaet gebruiken; maer het 
geene des fàeks beweeringe vereyfcht, krachtelijk, en fònder bitter-
heit voorftellen , by'peene van gelt-boete, of verbot van prac¾ijke, 
nae geleegentheit van faken; en nae Keyfers recht vaninfamieofeer-
loosheit, (g) voornamentlijk moet de zeedigheit worden genoomen 
in tegenwoordigheit van Commifîarien voor den Hove , alwaer ook 
oneerbare woorden, niet bëhóoren geleeden, maer geftraft te worden, 

gelijk 
' (c) Ord. t!t. \oorf. art. 18. (d) /. I. §• 1. ff. de VrœWr. I.8. d. extraotd. crim, 
(e) ii*. Voor/, rfr*. 9. 10. 11. (Q /. 6 §• 2. C. de pojlui. (g) l. 6. §. 1« 2.3. 
C.deTofiul, 
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I. Boek, XVIÎT. Kapittel. *cj 
gelijk Bouricius daer van een exempel heeft van een Advocaet , dr» 
om een oneerbaerwoordtbyeenCommiflarisgelprooken, in i2gout-
guldens vvierde gedoerat; en by aldien een Heer uit den Rade door 
een gefchrifte of ook by monde geïnjurieert mochte zijn, fulx wordt 
ernftelijk geftraft, waer van by de lèlve Bouricius een aenmerkelijk 

' exempel verhaelt wort; in onfe tijt wort het ook niet ongeftraft ge
laten, zijnde noch in de recht-dag voor de groote vacantie van i6¾. 
een Advocaet om die oorfake drie maenden de praftijke verboden, 
op de rolle is ook byfonderlijk zeedigheit en ftemmigheit van nooden,. 
cnde belaft de Ordonnantie den Advocaten aldaer op de rolle te blijven,, 
en aen de baely ftaende te pleiten, fonder heen en weeder te loopen,, 
of aen de tafel te ftaen, by verbeurte van zes ftuivers, te deelen tuf-
fchen d'eerfte Deurwaerder en de klerk op de rolle. 

13. Boven al moet een Advocaet zich verftandig dragen , in het 
beweeren van fijne fake, en fiüx doende neerftelijk letten op àctheo-
tijke grondt van de fèlve, welk het point is of welke de pointen zijn „ 
daer op het voornamentlijfc aenkoomt, leggende zich daer op uit, dat 
hy die pointen duidelijk aenwijlè , en krachtiglijk beveftige met ree
den van réchte-, die daer bondig op,paffen , ionder veel omhael vart 
Woorden en reeden , op die gronden niet applicabel; want fulke yde-
îe omweegen zijn fmakeloos aen den Rechter r en verdonkeren hee 
goede , dat bygebragt mag zijn. daerom moet een Advocaet hem als-
voor de peft wachten, van langwijlligheit, om welke af te fnijden by 
de Ordonnantie verbooden is eenige fchrifturen te maken over de hon-
dert articulen groot, ponder confent van het Hof, (h) 

14. In't korte, de verftandigheit van een Advocaet beftaet ia. defe 
drie dingen, in de kenniffe van de Rechten r in de toepasfinge der felver v 
op het feit, dat hy te beweeren heeft,, en in de ervarenthét vandepra-
üijke. De kenniffe der rechten beftaet in drieftukken, in het verftant 
van de Roomfche wetten, van de Ordonnantien van Frieflandt, en. 
van de uitleggers ofte Schrijvers over de wetten. De Roomfche rech
ten moet een Advocaet mede brengen van d?'academie, alwaerhyia 
fijn memorie moet geveftigt hebben den omtrek van het geheele Room
fche recht, foo wel dat op heeden ia het gebruik is , als ook dat ia 
onbruik is geraekt, om dat het een fonder het ander niet ten vollea 
kan worden verftaen, ende tot delen einde moet hy zich familiaer ge-
snaekt hebben een goedt autheur die het ganfche recht in het korte, 
b'egreepen heeft, diea moet hy duidelijk-verftaen , eonfereeren met 

de 
(h) Ord. ^4,. 16. 
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de wetten en met fijn eigen oordeel, tot dat hy hem gántfch als oj> 
gegeeten heeft, en daer moet hy zich tot de prac¾jke gekoomen zijn
de aen houden , de memorie daer van dikwils ververlchen, wefende 
fèeker dat hy veel meer uitrechten fal, met een weinig fix en veerdig 
geleert te hebben, als met veel confufelijk te hebben geleefenende ver
handelt; hoewel hy ondertuflchen andere boeken ook wel mach, en 
behoort te lefen foo veel de tijdt hem toelaet -3 maer hy lal wel doen 
ende brengen hem al wat fmakelijkft is tot fijn handt-boek om het fel-
ve daer mede te verrijken. 

15. Wat d'Ordonnantie aengaet,, die moet hy hem boven al ook 
gemeenfàem maken, maer niet eer, als hy de loop van de Roomfche 
Rechten voltrocken heeft. 

16. Aengaende de Scribenten , dat gedeelte van rechts-geleertheit 
ftrekt zich oneindelyk uit, en foude ik niemant derven raden, dat hy 
zich in de zee begaf, om die rond om te bezeilen , hoewel 'er veele 
en treffelijke dingen uit te halen zijn: maer het menfchelijkeleevenis 
te kort, en te koftelijk om in luik een oneindelijken arbeit te worden 
ingewickelt , ik meine dat een Advocaet fijn bibliotheek behoort te 
voorfien van 20 of 30 der befte Schrijvers in de prac¾ijke, want fulke 
verftaen wy alhier, en die heedenfdaegs meeft geallegeert worden, daer 
onder moet hy zich twee of drie, foo veel doenlijk, gemeenfåem ma
ken , om der fclver authoriteit altoos gereet te hebben, en gelove dat 
hy niet fal dooien, indien hy daer toe uitkipt, Sande , Gail, en het 
Codex van Faber. D'andere boeken moet hy opflaen, en doorfîxuffelen 
foo dikwils eenige faken van belang, en die meer bewijs van nooden 
hebben, voorkoomen. 

17. Edoch defè geheele kennilîè.van rechten, helpt een Advocaet 
niet met al, wanneer hy het geluk niet en heeft, van een goet oordeel, 
om de reegels van de rechten te konnen paffen, op de feiten die hem 
t'elkens voorkoomen, dit is het fout van een Advocaet , forider het 
welke wat hy ook fchrijven mag, al was het niet anders als Loijen en 
Doc¾oren, endeklaerlatijn, ongefouten, fmaek en krachteloos is; on
gelooflijk is echter hoe gemeen die faute is, en hoe weinig ftaet een . 
Rechter kan maken, en daerom ook pleegt te doen, van de allegatien 
die noch meerendeels qualijk geciteert, en niet foo gevonden als fy geal-
legeert worden; een jong Advocaet moet zich vermaent houden ten eer-; 
ften, dat hy niet licht paflagien in andere boeken geciteert uitfehrijve met 
blote nombers,ten tweeden dat hy 'er ganfeh geen allegeere daerly onnoo-
dig zijn, ende in ongetwijvelde generale {tellingen van rechten, alwaer of 

geen 
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gèenof eènlplaetfè uit de wetten gdrioégisj, teo derden', ak'er twij-, 
-½lachtige rechts-fteltiagen vpdrioomefi, dat, hy. danken , , tweé , ,o | 
drie approbeerde autheuren j naedrüekelijfc citeereV met eenige haer 
eygene woorden, die klem hebben ; of ook de woorden der wetten 
als fy niet zeer bekent zijn, op dat een Rechter wete dat 'er op gelet 
is, en dat hy 'er niet te vergeefs op te letten heeft, en verlicht wer-
de van de moeite van foeken» watt, dit zy ,wgeens gezegt, dathetver-
flandt des Advocaets gezien wordt in de feiten of pointen decifiir wel 
uit te halen, klaer voor oogen te ftellen, en daer op het recht bon
dig te voegen, en te bewijlen ; paftije mag dan omhalen en winden 
foo hy wil , een Advocaet dit vaft hebbende moet hem flip daer by 
houden, ftijf, en confident [preken r ( want dat helpt) met refpeét altoos, 
en laten zich van fijn grondt daer de faek op drait, geenzins afwenden; 

18. Het derde poirtt hebben wy geZGgtervarentheitin de.pra£Hjk^;welke 
is wederom tweederley, eerftelijk noopens den fhjl en de maniere van 
procedeeren, voor't Gerichte of by den Hove gebruikelijk; ten twee
den de bequaemhek om alle pleydoijen t.fchriften, deduäien, en wat meer 
te doen mag zijn, vvel te konnen maken en inftçllén 'i beides moet met-
ter tij t s en ál "doende geleert worden, mits dé jonge Âdvocateriallent-
halven de oude vragende, en naukeuriglijk op alles lettende, de Schrif
turen en deduüien van andere neerftig lelende, en alles wat in fèeke-
re formnlieren beflaet aenteekenende, en lbo veel doenlijk op de ree
den van alle dingen merkende, om niet alleen te weeten , dat alfoo 
de praäijk, maer waerom het foo is, weetende feeker dat de prâéfaj-
ke felye nae de theorie gerichtét wort ; en dat queftien daer ontrent 
voorvallende , uit theorijke gronden moeten worden afgedáen : wy 
brengen tot de pradtijke niet, de kennifle van het geene door gebruik 
der volkeren is afgefohaft, of niet afgefchaft, ten aenzien van de Room-
Iche wetten, want dat isdetheory, konnende en moetende uit de boe
ken worden gehaelt; pra.ótijke is, dat niet als door ¾j¾««<? ver kreegen 
ende geleert wort. " •' ' . . ' 

19. In gevolge van't geene foo van Advocaten als Procureurs ge-
zegt is: moet nu het onderfcheidttuflehenbeidenaengemerktworden, 
't welke voornamentlijk in drie poinclren beftaet , hier boven ook al 
geroert; ten eerft^n een Advocaet wort. verfocht van.fijn cliënt-y een Pro-, 
Mreur wordt gelafiigt vanjijn Meejierj ; ten tweeden een,p4dvocaeibe-
weçrt het recht van de fake , de Procureur doet het geenejde maft lèlf 
foude doen, met loopen, folliciteerén en foo voort; ende ten derden het 
ampt van een Advocaet is veel aenfîenlijker als dat van een Procureur, 

I I ' D e e l O en 
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en eyfcht geleertheit, met fulke bequaeraheit, die tothetbeleitvande 
groòtfte dingen in de weerelt aenleidinge geeft: invoegen ook^ een Edel
man het minfte nadeel aen fijn Adel niet toebrengt , met bet oefenen va» 
sAAvocaetfchaf. 

XIX. K A P I T T E L . 

Van Procureurs m J.dvocaten beide te ̂ ameti. 

^/tàlfocaten en Trocureurs ampti by ons te çamen genoegt > hoepel de namen nttü 
enderfibeiden; "toie Verbooüen Tvorden "van dit ampt; jongmans ondel' Ae 17 jaren, 
àoo\e, blinde, VroWtoen. Eertofe. fycbters. JfdVocaten die mifdaen hebben in 
baer ampt. Verbodt Van praëliike &c. 

i, fc? Nde dit is dus verre van beide defê bedieningen in 't byfbnder 
B"H gefprooken, maer de nuttigheit der gemeenten, ten einde met 

A - - * minder koften recht fòude konnen bekoomen worden, heeft 
ïngevoert, dat de bedieningen van Procureur en ^yîdvocaep te zamen ge-
voegt fòuden worden; dat niet alleen in Frieflandt, maer ook by ver
scheidene andere volkeren alfoo wort gebruikt; ende by ons foo wel 
by de Neder-gerichten als voor't Hof, met dit onderfcheidt nochtans, 
dat voor de Neder-gerichten de prac¾fîjns niet meer hebben als de 
weefdigheit van Procureur , en op dat men weeten foude , dat fy 
' t Advocaetfchap eeniger maten vervullen, hoewel meeft fonder ftu-
die zijnde, foo wort haer de toenaem gegeeven van Pofiulanten; want 
gelijk boven gezegt is het woort pofiuleeren wordt den Advocaten toe-
gefchreeven; maer de prac¾ifijns voor den Hove worden alleen <>Ad-
wcaten genoemt, en moeten vmftudie zijn , met tijtel van Dottor of 
Liçentiaet; welke naem en weerdigheit fy behouden wanneer fy by den 
Hove geadmitteert zijnde, de pra¾ijke voor de Neder-gerichten oef-
fenen, foo nochtans, dat fy voor't Hoff geen praó¾jke werkelijk mo
gen oeffenen. 

i , Wy füllen van Advocaten en Procureurs alfoo in een verfmolten zijn
de , noch moeten aenmerken, wie dat verbooden, enwieuitgeflooten 
Worden van defe i>edieninge; d'oorfake daer van koomt of uit de wett 
of verbodt van At Qverigheiu 

3- Uit 
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3. Uit de wet worden Verboden ten terR.cn, Jongelingen die niet yer-

vult hebben de zeventien jaren; want in haer achtiende gegaeh zijnde, 
mogen fy Procureurs en Advocaten zijn, worden ook verbooden dopve 
lieden, maer geen hard-hoorende; van ftomme, flechte, enuitfinnigc 
menfcben behoeven wy hier niet te melden; vrbu-liedeB worden ook 
hier: van uit geflooten, gelijk van alle publijke bedieningen, hoewel ly 
Somwijlen voor h¾er ouders als gelaftigde wel konnen koomen om een 
rechtfàke te doen bepleiten door Advocaten en Procureurs, (a) 

4. Blinde worden toegelaten in haer eigen fake te pleiten; maer niet 
voor andere om dat fy't behoorlijk relpecT; aen't Gerechte, en com-
miflarien niet konnen geeven. (b). 

5. .Eerloofe menfçhen wanneer't niet in den hoogften trap was, 
wierden eertijts in haer eigen en die van haer nae-beftaende faken toe
gelaten i maer om dat heedenfdaegs't Advocact en Procureurfchap een 
publijk ampt is, foo konnen geen infame in eeniger maniere toegela
ten worden, dan wanneer jy in haer geheel zjjn her fielt. 

6. Noch worden verbooden ongeloovige heidens en jooden; ook 
alle groove ketters, qm dat die mede geen toegang tot weerdigheeden 
hebben, wj noemen groove ketters die van't gevoelen der gemeine gronden 
over de geheele Chrijlenhenbeit aengenoomen afgaen ; gelijk daer zijn die 
de Heilige Drie-eenigheit of Godtheit van een der drie perlbonen ont
kennen. (c) 

7. Machtige lieden, die fterk in de regeeringe zijn , worden ook 
niet geleeden om't Advocaetlchap te oeffenen uit vreefe dat fy het recht 
fouden doen buigen; maer het doet geen noodt, datfodanigehetfou-
den fòeken. (d) 

8. Rechters mogen ook niet practifèeren voor het felve gerichte, (e) 
't welk gebruik heeft in de burgemeefters van onfê Steeden, waer on
der de praótifijns dikwils verkooren worden, maer fy moeten de pra-
ctijke voor dat gerichte dadelijk ftaken, niet de vroets-lieden die in den 
breeden Raedt van de Stadt fitten, om dat fy over 't Gerichte niet te 
zeggen hebben , ioo moogen ook de byfitters in de Grietenijen niet 
practifèeren, en behooren ook de Secretarien met hare klerken daer 
toe niet te werden toegelaten; maer Dorp-rechter en Practifijn fòude 
wel een perfoon konnen zijn, om dat een Dorp-rechter geen Rechter 
is, daer gepleit wort. 

9. Advocaten die onbehoorlijke ackoorden met haer Cliënten heb-
O 2 ben 

(*) /• 1. '$• 3- & fin- àe poflul. (b) d. 1.1. §. ç. (c) /. 4 I , ff. de f mm 
(*) A 5- lt 6- M' & »«• C. eoå, tit. (=) tin C\ Ke li(, Totem. 

wumkes.nlwumkes.nl

terR.cn


t o8 Meeáenfdaegfe fychtsgeïeerthèyt. 

ben aengégaen worden ook by de wet uitgeflóoten, als¾nede die by àea 
Rechter gebooden zijnde te verdeedïgen yeaiant die geen advocaec 
kan vinden, fulx niet heeft willen doen, te weet en als hy geen wettelij
ke reeden van onfchttldmge heeft bygebragt. ( ) 

10. Doch defè beide oorfaken konnen mogelijk gebragt worden 
tot verbódi van d'Överigheit óf den Rechter gddaen, om dat de ge-
îeegentheit van onbehoorlijke .ackoorden , en van de onwilligheit 
om verleegene lieden te dienen * wel vereylchen een difpofitie van 
den Rechter , en is voorts in't algemein aliòo , dat alle die zich 
qualijk gedragen hebben in haer leeven of inhaerpraófcijke , lbo dat ly 
haer de deftige waerdigheit van Advocaetlchap onwaardig maken, nae 
gëîeegentheit de prac¾ijkë verböoden Wordt , het zy voor altoos , of 
voor een tijdt, welke dikrhael als't geen fware oorfaek en is , op fes 
Weeken genoomen wordt, ook wel trouwens op drie maenden of eenjaery 
ook wel langer; 't welk gefchiedt zijnde de verboodene perfoon niet 
Wort toegelaten yets op fijn eigen name voor recht te lpreeken, of in 
te geeven , maer hy wordt echter niet belet in fijn cliënten laken te 
advifeeren, te Schrijven , en alles te beforgen , mits onder desem
en, handt van andere Advocaten, fonder dat eygen gefchrifte, fchoon. 
by een ander verteekent, by den Hove wort toegelaten, gelijk ver-
ilaén is ten aenzien van D. G. B. een weinig voor de groote vacantie % 
1680. de tijdt verftreeken zijnde kan hy van iêlf wederom praftifeeren,, 
fotftler dat hy verlòek daerom behoeft te doen % en is lbo verftaen dea 
i8.Januarij 1681. in de làke van D. f. Å . 

XX. KA-
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XX. KAPITTEL. 

Van Ttoaden enWeurTiPcteïders. 

SPlkbt der Hofs en Gerkhtsbooien, ende geloof\an haer Tildes. Hebben geen laft om 
betalinge te ontfangen. DeWtoaerders "%at etgenttyk ende fveU? bare plicht ?y. Ma
niere \an executie. Hebben ook macht , om betalinge te ontfangen. Van Executeurs 

• in.dsîieeåergemhten. 

X. TT TT Et ampt der Booden wort befchreeven in het % boender Or-
1 • I donnantie tit. 6. ende koomt hier op uit; dat iy de brieven, 

J L JL citatie» ende allerhande Frovijïen ontfangen hebbende 
( ' t welk gefchiedt nae deilinge, die fy'alle ^weeken vandeverlbchte 
explotBen-onåtv haer gewent zijn te doen, of extraordinaris op fpeciaei 
verfoek ofte bevel van 't Hof.) die terftont moeten beftellen en exphiclee-
Yen, en dat in; perfboh» fender aen een ander te mogen overgeeven, 
òf*t moefte zijn om reedelijke oorfaken van belet, buiten interefi van Par
tijen , ende lillx aen een ander gefivooren Boode. (a) 
- z. De citatien moeten fy den geciteerden in handen geven of aen't 
huis beftellen, het relaes moet de Boode felf fchrijven ende verteeke-
kenen , fio hy fihrijven kan zegt de Ordonnantie (heeden foudemen geen 
Boode toelaten, meine ik', die niet konde Schrijven.) 

3. Sy moeten ook den Advocaten, binnen Leeuwarden op gewoon
lijk falaris dienen ; moet ook een of twee van de Booden, alsdeRol-
le dient, of de Raedt vergadert is, geftadiglijk op àeCancelerijezijn j 
Geduirende de'rolîe, moeten'fy de Pofiulanien dienen in hethalenen-
de brengen uit ende in de Griffie, wat van nopden mag zijn. (b) 

4. Het relaes van een Boode wort volkoomen geloof gegeeven, lbo 
veel aengaet het geene hy in laft heeft, fonder wijders, haer laftftrekt 
niet tot betalinge te ontfangen; Dies een Gedaegde aen hem betaelt heb
bende ende 't geit niet te rechte rakende, foude van den Eyfcher niee 
bevrijdt zijn. 

y. Deurwaerders zijn eigentlijk, het woort inziende, foo veel als K&-
merbooden, hoedanig is de eecfte Deurwaerder vao 't Hoff, diç altoos 
by de Raedtkamer moet oppaflèn, of maken , dat een ander Boode 

• O ¾ of 
fa) mik.%.^. (b) art, 10. " - _, 
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of Deurwaerder by der handt zy, op poene van xoftuivers t'elkens, 
foo de Ordonnantie fpreekt. (c) 

6. Maer de andere Deurwaerders worden gebruikt als Executeurs, 
om fèntentien ende andere Provifien ter executie te ftellen. (d) 

7. Door Provijlen worden verftaen orderes en uitfpraken van den 
Hove buiten definitive fèntentien, als arrefien, f anale mandamenten, gijf. 
felingen, namptijfementen en diergelijke. 

8. Op fulkc iaken de Deurwaerder Commisfie ontfangen hebbende, 
moet de felve met den eerften ter executie Hellen , alhadde hy maer 
een Commisfie. (e) 

9. De Ordonnantie verbiedt haer in d'executie Soldaten of eigen sAd-
fifienten te gebruiken , maer dat ly haer fullen moeten bedienen van 
d'Adfijlenten ter plaetlè der Executie wordende gevonden, (f) 

10. Maer het gebruik is anders; Sy bedienen haer van Soldaten als 
' t noodig is, ende wel fònder verlof van hun Officieren; waer op ech
ter by d'Heeren Gedeputeerden is gerefo] veert den .. .Juny 1681. dat 
ly de Kapitains om volk fullen moeten vragen, diehaerdan geen hulp 
lullen vermoogen te weigeren. 

11. Een Deurwaerder executie fullende doen, moet fijn Commisfie too-
nen , anders behoeft niemant executie te lijden, maer kan den Deur
waerder feitelijk beletten, fonder hem echter te quetfen of anders te 
hoonen, maer Commisfie toonende en eenigc excejfen begaende, moet 
over hem worden geklaegt, fonder feitelijke tegen ft ant, 

iz. Betalinge aen den Deurwaerder zijnde gefchiedt in't ge
heel , wort de gedoemde bevrijdt, fehoon het geit onder den Deur
waerder te foeken mochte raken , om dat partije hem overgeevende 
Commisfie, wort verftaen hem ook laft tot den onfang der penningen te 
geven. 

13. De verdere plicht der Deurwaerders làl volgen, als hier benee
den van executie en ordere van dien làl worden gehandelt. 

14. In de Neder-gerichten wordt de plicht van Booden en Deurwaer
ders te gelijk waergenoomen by de Executeurs foogenoemt, die ook zijn 
om mifdad¾e te grijpen, daer toe by het Hof is de Subflituit van de Pre-
cureur Generael, en in de Steeden de Wachtmeefiers'i Maer ten platten 
Lande doen de Executeurs het een met het ander, daer toe fyhebbea 
hare dienaers of tAdfiftenten. 

<c) 3. hek tit. 5. laeft art, (f) Otd. 3.5.1. 

XXI. K£ 
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XXI. K A P I T T E L . 

Van goede zM&nnen. 

Overgang tot goede mannen * en boe meenigerky die £«/». Goede mannen by com
promis hoedanig. Wie daer toe mag Verkooren "ttorden. Ook teel eerlooje men-
fibtn, maer geen Vrou"tfea> noch die onder 20jaren %tjn- Wat faken konnenbt-
geeVen "toerden- Macht y>an goede mannen niet Verder als het compromis fpreekt. 
Kjmnen partijen niet dtfingen, maer die kannen haer altoos Verlaten. Maniere 
Van procedeeren. Uitfprake. Wat» foo de fiemnten fteeken. Sy kannen gedin
gen "borden tot uitfprake fonder reeden Van excufte. Somüjts kannen fy geen 
uitfprake doen. Met d'uitfpraek haerjnacht uit- gracht Van á'uitfpraeke groot, 
doch fonder ablie* »ƒ exceptie daer uit gthooren. jlls by confent of ftilftoygen Van 
partijen, fydublie, oorfpronk, ende gebruik. Of die altoos plaets heejt. efebï Van 
reductie , vier gevallen Van eindigen des compromis, noch ftoee gevallen. 

i. *^\rT Y hebben afgehandelt de perfbonen tot het Gerichte be-
¾ \ / hoorende, maer om dat Arbiters, of goede mannen nae 

» ' het voorbeelt van het gerichte procedeeren, foo wil d'or-
dere, dat wy van haer Ipreeken, eer wy tot het rechtelijk proces fèlve 
kpomen over te gaen. Goede mannen in het latijn arbiters genaemt, 
Worden tweederleije wijfe genoomen , ten eerften , als fy door haer 
tufîchen Ipreeken partijen ackordeeren ; ook wel een uitfpraek doen 
op haer behach, en fomtijts wel onder verbeurte van de onkoften of 
cenige andere kleinigheit voor de geene die afgaet; fulke verftaen wy 
in dit kapittel niet, alfoo d'afdoeningen van faken door haer middel niet 
als ackoorden van partijen zijn, en daer voor ookallenthalvengehou
den worden. 

2. De tweede löorte van goede mannen zijn, die door onderling ver
drag van partijen gekoofen en geauthorifêert worden, om haer twift-
fake by gelijkeniffe van gerichte te wijfèn en af te doen, met belofte 
van de uitfprake te lullen achtervolgen. 

3. Dit onderling verdrag wort in het latijn compromis genoemt, het 
Welke' kan aengegacn worden by alle de geene die vry bewint van 
haer eigen faken hebben, en die bevoegt zijn om contracten te maken, 

waer 
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waer uit vervreemdinge van goedt kan volgen, doch onder eedemag 
het niet gefêhiéden. (aj 

4. Tot goede mannen konnen gekoofen worden, alle die Rechters 
Iconnen zijn, ook op een Rechter fëlf, die ordinaris jurifdi&ie heeft , 
kan een twiftfäke wel begeeven worden, alioo dit het eerfte lidt van 
een Rechters plicht is, om partijen in der miçne te Gen ackordeeren; 
maer een gedelegeert Richter die precijs anders niet in laft heeft, als 
om de fake rechtelijk te onderfoeken, en uitfprake te doen, mag geen 
arbiter zijn, hoedanige waren de voet-bank Rechters, alfoo in de Key-
fèrlijke wetten genoemt. (b) 
- f. In de ^Arbiters wort niet gefien wat flag van lieden het zijn,1 

mannen of vrouwen , deugende of ondeugende, jae mogen ¾r ook 
wel infame toe worden gekoofen, (c) Want als partijen daer mede t e 
vreeden zijn, fòo is,;'er een ander niet aen geleegen wien lyhârédin
gen betrouwen; bloedtvrienden van partijen mogen het ook wel zijn, 
jae een vader mag het wefen in de fake van fijn kinderen, (d) als 'er 
party mede te vreeden is , volgens het fpreekwoordt j met ackoort gaet 
een man uit Jîjn goet. 

6. Die minder als twintig jaren zijn, konnen geen uitfprake van goe
de mannen doen , noch ook vrouw-lieden , want alhoewel het goe
de manfchap geen publijk ampt is, foo gaet het echter te boven de zee-
digheit en fchaemfkemheit van die fexe, dat f/ fitten [ouden ds Rechters 
over andere lieden faken. 

7. Het arbitragie of goede manfchap heeft plaetfè in alle faken die 
afhangen van de macht en vrije wille der partijen, en die fodanige niet 
en zijn, konnen op geen goede mannen worden begeeven ; en der
halven geen crimineele, noch eerroerende, noch weeft, en minderjarige Jà-
ken, konnen worden begeeven, ook geen honwelijx laken, om dat 
partijen het houwelijk gemaekt zijnde, niet in de macht hebben om te 
herdoen óf veranderinge te maken, kan ook niet begeeven worden de 
queftie van relief ofte herftellinge in het geheel , -oiri dat die van de 
Rechtmacht der Overigheit moet afkoomen, welke partijen aen de goe
de mannen niet konnen geven, (e) daer zijn echter noch éenige eer
roerende faken die wel konnen' begeeven worden, te weeten als het 
contracten zijn, of handelingen naeft daer aenkoomende, maer als fy 
by -goede mannen worden afgedaen foo volgt 'er geen eerloosheit op,-

gelijk 
(*) Jfuth. decernit. C. de jtrbïttis. (b) jufaces pedanei i 9, §, 2. ff. de jtrbîtr. 

(c) /. 7. >n pr. eed, tii- (à) l. 6. eod. (e) /, p,, §. 6< 7. arg. I. 3. pr. d. tit, l. lilt. 
ç.tibi (/ apud.quem, cap.pmx.de refi, in int, 
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gelijk als uit Sententie, by den Rechtergeweefen had moeten volgen» 
zegge dit v-an a&ie , van voogdije, van maetfchappije, van lafl, en 
bewaergevinge. (f) 

8. De macht van goede mannen hangt t'eenemael af van het Com
promis , ofte onderlinge belofte en overeenkominge van partijen, fon-
der dat zy eenige rechtfmacht hebben, of yets buiten het geene daer 
in is uitgedrukt , konnen doen ; Daerom kan'er geen reconventie 
gefchieden, om dat het felve is een nieuwe actie van een verfcheiden 
fàek , ten ware zy in het Compromis mede was begreepen, maer dan 
is het geen reconventie; Compenfatie nochtans kan by d'arbiters wor
den voorgeftelt, om dat die geen nieuwe acliemaekt, maer den eyfch 
van felve vermindert; ook wel andere exceptien de fake felvebetref
fende, als die van excuffie en diergelijke. (g) 

9. Sy konnen ook partgen of de getuigen niet dwingen met haer 
in breuken te flaen, of eenig ander middel van dwang om haer te doen 
verfchijnen, haer bewijfen in te brengen en diergelijke, (h) maer als 
een van beide partijen niet en wil, hy kan'er altoos uit fcheiden, en 
fijn party voor den ordinaris Rechter roepen ; alwaer die zich ook 
moet inftellen, fonder zich te konnen bedienen van d' exceptie litispen-
dentie , dat is, de fake te hangen voor goede mannen, end' is foo 
mede by den Hove geweefen den 15 fuly 1636. Nauta. Maer d'on
willige kan worden aengefprooken uit het Compromis, om te betalen 
het geene bedongen is, ingevalle d' een of d' ander zich aen het goe
de manfchap niet wilde houden : maer doen partijen wel, dat fy in het 
begin aen de goede mannen macht geven, om d'onwillige te konnen in 
breuken flaen, het welke fy dan uit kracht van het Compromis kon
nen doen ; (•) of ook fubmitteren zich partijen wel een Gerechte of 
den Hove, om aldaer de citatien te laten doen, met defelve kracht als 
voor Recht gewoonlijk is. 

10. Anders wort detwifkfake by goede mannen ongeveerlijk op 
deh fêlven voet gehandelt als voor recht , behalven dat fy de termij
nen foo kort als fy willen neemen konnen , en gemeinelijk den arbi
ters een feekeren rijt ftellen , binnen welken fy de faken moeten af
doen, en die verftreeken zijnde is haer macht uit, ingevalle partijen de 
tyt niet-m verlengen ; Voorts gefchiedt hier ook htis conteftatie, dat is, 
eyfch en antwoort ; daeir worden genoomen informatien, fchriftüiren 
gefcbi¾even^./eni:aües gedaen wat tot vertoog-van de fake van nooden 

i l Deel. P is, 
. ff) /. I%. § -,. ff.de Hisijui infam. net. (ê) l, xi, /, 3.. $, 15, (f /,46, eoà,VI. 
(Hj l.i,§ uit.ff.dejudic, Q) l.$<). eod.tit. 
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is, het gefçhjedt ook wel fonder fchriftuiren, by mondelinge àeàuUis 
m bewijs, wanneer de lichtigheit der twift-fàke foo mede brengt. 

XI. De goede mannen alles gezien komen tot d' uitfprake , gelijk 
fy nae recht, en billijkheit bevinden te behooren, fonder dat partijen 
in het Compromis mogen ftcllen, hoedanig fy d' uitfprake willen heb
ben, want vrywillige condemna.üen vallen voor geen goede mannen r 
maer wel voor Rechters, om d¾t fy daer vrucht doen, dewijl de ge
doemde door den rechter terftont kan worden geèxecuteert; maer 
foede mannen hebben geen executie; foo dat het Compromis tot een fee-

ere vaftgeftelde uitfprake geen meer deugt met d'uitfprake foude 
krijgen als het reede door overeenftemminge van partijen heeft, (k) 
. i%, In het makçn, en ftellen van d' uitfprake moeten alle de Arbiters 
by malkanderen zijn, en meerderheit van ftemmen gelden, alfoo de 
làek anders geen uitkomfte heeft, is'er gelijk getal van ftemmen te
gen elkander , foo moeten fy 'er felve noch een by kiefen, en dat 
konnen fy doen buiten kft van partijen, om dat het een nootfakelijk 
gevolg is van het Compromis, 't welk anders vruchtloos fbude lopen: 
hoewel als in een rechtbank de ftemmen fteeken, alfdan d'uitfprake 
mpet zijn voor de gedoemde, om dat rechters van d' Oppermacht ge-
ftelt zijn tot het afdoen van faken, en niet omtelatenfteeken; maer 
d'Aï¾iters hebben al haer macht van partijen, die beide evenveel voor
recht hebben, en niet konnen gezegt worden daer in te hebben over 
een geftemt, dat d* eyfcher by gelijkheit van ftemmen de fake foude 
yerliefen. In het Compromis kan ook wel voor af gezegt worden 
dat fy ingevalle van ftem-fteeken fulke , of fuik een met name tot 
haer fuUen neemen, want de naem dient'er wel te ftaen, om dat fy 
over dien derden foo wel met ftemmen konnen fteeken als over de 
&ke felf. (U 

13. Goede mannen, als fy het Compromisaengenoomen hebben, foo 
moeten fy de faken ter handt neemen, en afdoen, of fy konnen daer 
toe door rechts middelen worden gedwongen, (m) tenware fyrecht-
veerdige oorfaken hadden om haer het werk te ontrecken; gelijk, 
indien partijen haer mochten fihandelijk^ naegejprooken hebben , en fware 
vyantfchap tufîchen een der goede mannen, en der partijen was ont-
reefèn; ofte dat fy door fiekte, door ouderdom, door publijke bedie-. 
Binge, door een verre reifè, of andere nootfàkehjkebeefîghedenwier* 
den belet, of eyndelijk als partijen haer tot-andere goede mannen-';©.? 

* :•- ~-:'Jt - ï t o f 

.*• ffc) l. v). d. tit. in fr. & 1.16. ff. dejuds. fl l, if. | 6. eod, tit. • (*) •". 5. 
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tot den ordinaris Rechter hebben begeeven, en nadèrhant wederoitt 
by den eerften willen komen, noch, als een van de partijen fijn goedt 
niet voeten ftoot, fy konnen ook niet gedwongen worden, als alle te 
famen te gelijk, (o) 

14. Daer zijn ook reeden, om welke de goede mannen geen uit». 
Sprake doen konnen, al wilden fy, by aldien het Compromis om ree
den van rechte niet en deugt , en dat de fake indien ftaet is dat de 
breuke daer op geftelt niet geëylcht kan worden, ook omvuiligheit, 
en ontdekte corruptie worden fy verbooden de iàke te weeren, ende 
lbo voort, (o) 

15. Met d'uitfpraek gaet de macht der goede mannen te niete föó 
dat fy de fententie fèlve niet mogen aenroeren, nochte veranderen, 
maer alleenlijk het gene twijvelachtig is, uitleggen, ende klaer makefl. (p) 

16. De kracht van uitlpraek aengaende zeggen de Wetten, dät 
partijen die moeten gefiant doen het z.y datfe billijk^ of onbillijk.*t ,s iöûdeÊ 
datter eenig remedie van appel of diergelijke wort gegeeven, konflén-
de appel geen plaetfè hebben, om dat het felve van een Neder-reehter 
gefchiedt tot een hooger ; maer tuffchen Arbiters en d> Opper-réchtêrs 
is geen fabwdinantic van hoog of van laeg, nademael d'eerfte gànlèh 
geen Rechters en zijn. (q) 

17. Wederom zeggen de rechten, dat uit goe mans uitfprake geen 
a£tie noch exceptie noch eenigerhande remedie verleent wort, (r) 
welke dingen in het eerfte ftrijdig fchijnende, aldus over een gebracht 
worden, d' uitfprake zijnde van particuliere perSoonen kan geen reme
die ftreckende tot executie geven , maer d' eene party is aen de an
dere gehouden, door het Compromis of onderlinge belofte van het ge
wijlde te fullen geftant doen ; en daer uit heeft de Triumphant actie 
tegens den geenen die het gewijlde weigert te voldoen, om't eyfchefl 
de boete of het geene bedongen is ; 't welk in een Compromis niet 
behoort vergeeten te worden; maer wel deegelijk aengefchroeft, in* 
dieri partijen de fake ten eynde, ende niet langer als voorrecht, flee-
pende willen houden. 

18. Wanneer partijen nae gedane uitfprake daer mede zija te vree-
den geweeft, of by uitdruckeîijke verklaringe , of door ftilfwijgen -van 
tien dagen, (f) lbo geeft d' uitlprake felf ac¾e , en exceptie tot voor
deel van den Triumphant, en eyfch der boete , of anders indien'et 

P a geen 
(a)Dix.adtit.ff.deI{ecept.qmarbUr.n,ii. (o) d.th.u, (p) Liafïnfiiu 

p*á tit. (q) 1.17. $, j . tod, l, 1. ç. rf, tit. de Mhitr. ('J /. %J.tk. ff, 
O /. pen, C.eod, ~ 
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geen boete by bet Compromis uitgedrukt mochte zijn,. is 'er niet an-
ders te doen als ac¾e tot het imerejl, fonder boete, die anders boven
den inhout der fententie konde worden gevordert. 

19. Om dat in rechten van d'uitipraek eeniger goede mannen, op 
welke begeeven wort de taxatie van goedt, of prijs, en-diergelijkefa
ken, tot vervullinge der Contracten behoorende, wort toegelaten fee-

'ker flag van redttüie tot goede mannen, door welke d'ordinarife 
Rechters verftaen worden , foo hebben, de Doüoren , en de Paufën 
daer uit in practijke gebracht ácreduBie van Arbiters uitfprake tot den 
ordinaris Rechter , die anders in die fake hadden moeten oordeelen, 
ingevalle partijen niet hadden gecompromitteert; maer by ons ge-
fchiedt deièrednSie nae de wijfe van appel, datelijk aen het HofF. 

zo. Om deiè reductie nader aen het Keyferlijke recht te brengen., 
foo willen de Autheuren des fèlfs dat fy niet moet worden toegeftaen, 
als om groote, en fware ongelijkheit die d'eene klaegt by d'uitiprakc 
geleeden te hebben, dies ook d'Advocaten in hare rekeft en om citatie 
tot reductie plachten, voor te geeven dat haer cliënt ten hoogden, en 
enormelijk^ was benadeelt , en verongelijkt \ maer t ' zedert heeft, de 
praétijke foo. medegebracht, datreductienfchierfonderonderfcheidtop 
perijkel der reducenten worden toegeftaen, even gelijk appelîen ook. 
binnen den ièlven tijt, te weten van tien dagen, (0 hoewel de voor-
fcbreeven reeden; van Rechte wil ende eyfcht, dat als de l&fie niet over~ 
groot.is, de Reducent behoort te worden verklaert niet te z.ijtt befwaert. 

a i . De reductie heeft ook het fèlve effect dat appel wort toege-
fehreeven , te weten,, dat d'executie der uitfprake foo lange wort 
opgehouden tot dat de reductie iàl afgedaen zijn j ten ware tuffchen 
partijen bedongen was, dat niet tegenftaende de reductie, welke-t'ee-
nemael niet afgeftaen kan worden, d' uitiprake by provifîe foude wor
den geëxecuteert ,, en ook de bedongene bxeuke betaelt ioude moe
ten worden, (u) 

1%.. Buiten ièntentie gaet een Compromis, te vooren goedt zijnde 
geweeft , te niete , met de doodt van een der partijen , gaende het 
lelve niet over tot d'erfgenamen , of iy moeten'er uitdruekelijk in 
begreepen zijn. (w) Ten z. wort het geëyndigt als de geftelde tijt 
verby is, gelijk wy te vooren gezegt hebben. (*) Indien van d'uit-
lj>rake by een der partijen yets gedaen is, waer-door hy in de bedon
gene boete komt te vervallen; want alfdan het geheele Compromis te 

niete 
f0 Sande i. back tit. r-f. de f. 1. op 't laefte, m def, J. (¾) Sonde ttr -poorff. 

flatts latjle decif. («) /, »7. §. i.b, (*) l. 21. §. J. 
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niete gâet. (y) Ten 4, als partyen met gemein confent van hét Com-
tro-mis afgaen, of ook een. der lel ver hem tot Rechter begeeft, die dam-
echter tot de bedongene boete gehouden is. (r) Ten 5. als d' uitfpra-
ke door bedrog vatï een der partijen ofte de& Arbiters te weege ge
bracht is , foo heeft de ggene die bedroogen is , aüie en exceptie van 
bedrog , om den inhout van het Compromis en de bedongene boete-
te ontkomen. (a) En eyndelijk ten 6. als de fchult vvaer over quæftie 
was door quijtfcheldinge of anderzints. gedoodt ende wechgenoo-
men is. (b) 

XXII» K A P I T T E E . 

W*t rechtbank een ydet onderworpen is s en eerfl ter 
Jake Tbooninge* 

1. Overgang, en eerfl?regel Van Hgcht-geding. 2t Driederley rechtbank > eerfl \\tm 
"tooonpiaetfe. ¾. Intrek geen "tooonhige. 4 Onderfcheidt Van Burgers en Inffoon-
àers , alhier Van geen gebruik. $. Maer "toet Van aenkormlingen. 6- Getroude-
VroWtoen eener fvoonplaetfe met de mans. 7. Tlaets Van "Seooninge geeft recht
bank uitgenoomen eenige faken en perfoonen. 8. Generale "tooonplaetfe der geener 
die ten eerften Voor den HoVe kannen "kirden geroepen , en fammiere uitlegging? 
•\ian ie Ordonnantie daer ontrent. 9. Terfoonen by Sande genoemt die ten eerden-. 
yt Hojf jajticiabel çjjn , fraer by geVoegt "iïorden alle hooge jîmpt-dragende perfoo
nen. IO. Uit(treckinge Van Edellieden in defen. 11. Ook tot de By fitters, Se-
cretarien en ï^roetflieàen, i_. Ook tot Dotloren , geen advocaten çijnde. 13 Tot 
de Trofifforem 14.- afgeleide Tveerdigheeden in defen niet gereekent-. \%. Dagin-
ge Van lieden; die geen fetkere. ftoonplaetfe hebben. 

i . TT TT Et ampt des Rechters, dè rechrimacht en dwang,. voorts 
I I het Gerichte, de perfoonen waer uit het gerichte beftaet,. 

J L J L en by die geleegentheit het Arbitragie zijnde verhandelt „ 
volgt te bezien tot wat rechtbank, een yder moet geroepen worden., 
d'eerfte regel in defen is, dat de eyfcher moet volgen de rechtbank^ vands 
verweerder of gedaegde ; (¾ want het onreedelijk foudë zijn , dat een. 
eyfcher fijn. party foude konnen dwingen om te komen daer het hem. 

P 5 lufte* 

<&>\ I-W §• i- (z)il, 3P. d, tit* (3) l. ½i.-tod. (•>) /, 1%, §. 1. à+titi 
{*) l, zd.5X.dejutifdicï. 
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iufte , behalven dat de gedaegde meeft in hét keg zijnde by de wet
ten foo veel doenlijk worden onderftut, en meer begunftigt als de 
eyfchers. (b) 

a. De rechtbank van de gedaegde is driederley , de plaets zijner 
wooninge, Jîtttatie van het goedt, en faeks handel, wat het eerfte aen-
gaet, wooninge wort tweezins genoomen; particuliere in fèekeré Stadt 
of Grietenije, of algemein ten aenzien van de geheele Provintie j par
ticuliere woonplaets is , daer yemant fijn huis-begrijp en de zit-plaets 
fijner fortuin heeft gemaekt ; en by aldien hy dat op verfcheidene 
plaetfen heeft verdeelt, òf het burgerfchap op twee plaetfen heeft ge
wonnen, foo is en blijft hy beide recht-gedingen onderworpen, (c) 

3. Maer een intrek, als yemant in een ander Stadt , of te Lande-
waerts woonende binnen Lcsuwarden of elders , een kamer of twee, 
of wel een geheel huis huirt om nu en dan zich te onthouden, wort 
voor geen woonplaetfe gehouden, en is foo by den Hove verftaen in 
de fake der Crediteuren van Juffr: L. van W. tegen eikanderen voor 
Kerftijt 1679. En wederom den z July 1680. in faken van facob Sijd-
fes requirant en oppofeerde, contra feltie Pieters oppopinte; een getuige zijn
de geciteert aen fijn intrek binnen Leeuwarden is verftaen niet wel 
geciteert te zijn, alfòo volgens de Ordonnantie aen de perfoon of aen. 
't huis moet wefen gedaen. 

4. Ten platten lande wort het felve onderfcheidt foo veel defèn 
aengaet tufïchen de Ingezeetenen gemaekt; Invoegen een inwoonder 
in een Stadt hebbende een uittocht te Landewaerts, daer hy zich by tij
den verluftigt, daer geen rechtbank of woonplaetfe verftaen wort te 
hebben ; anderzins valt ten platten Lande het onderfcheidt tuflchen 
Burgers en Inwoonders niet, dat in de Steden is 9 wordende alleen 
het huis-begrijp aengezien, en hoewel'er lieden mogen zijn die maer 
voor. een korten tijt in eenige Dorp begeercn te blijven, fonder elders 
in 't Landtfchap vafte woonplaetfe te hebben , foo moeten fy haer 
echter het recht-geding van die Grietenije daer fy haer onthouden al-
lenthalven onderwerpen, (d) d' eerfte zijn die het Burger-recht heb
ben gewonnen , of van Burgers ten minften vaders weegen zijn ge-
booren, want moeder maekt geen Burger of moet in de keuren van 
de Stadt zijn uitgedrukt, (e) Inwoonders zijn die in de Stadt haer 
wooninge en beflag hebben, maer in het getal van Burgers niet zijn 
öpgefchreeven; waer van fy vry gelaten worden ofombehoeftigheit, 

dewijl 
0>) /. ia^. à. Heg. Iur. (c) l. £. /. g, $. pen. ff ad Municip. 1, 7. C, de Imol. 

(d) f tri, 7. §, io, infin, ff, dtlnttrd'fô, (*) {, i.ff. ad Municip. 
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«Jewijl het Burger-recht eenigzins koften moet, of om eeres-halven, 
gelijk ten aenzien van de Heeren en füppooften van den Hove ge-
fchiedt binnen Leeuwarden j van de Edellieden en Predikanten meeft 
over a l ; van de Profeffòren , en andere leeden der Academie binnen 
Franeker , en dat door een Ipeciale wet , en verbintenifle der Stadts 
Regenten aldaer, (f) d' andere worden goedwillig vrygehouden. 

y. Het onderfcheidt van Burgers en Inwoonders is, dat defê laefte 
geen neeringe binnen de Stadt mogen doen , als tot opzeggens toe, 
en dat fy geen toegang hebben tot Stadts ampten , en bedieningen : 
maer foo veel aengaet de rechtbank is geen verfcheidentheit, alfoo de 
Inwoonders foo wel ter eerfier Infiantie te rechte moeten fitten daer fy woe~ 
Hen, als de Burgers. 
. 6. Van Burgers en Inwoonders zijn onderfcheiden aenkomeiingen, 
die haer op een plaets onthouden, doch met geen meininge, omhaer 
zit-plaets aldaer te veftigen, mær om voor een tijt op feekere plaet-
fèn haer op te houdenj gelijk zijn niet alleen alle vreemdelingen, maer 
ook de Heeren Volmachten ten Landts-dage, de Heeren Gedeputeerde, 
Reeken^meefters, en andere tot Leeuwarden ; de Heeren ter Admiraliteit 
tol Harlingen r fchoon fy met haer gebeele familie-a daer mochten zijn 
gekomen, nademael die ampten alleenlijk voor een tijt zijn i weshalven 
de geduirige Officiers, en Sptppaoften, daer altoos gedenkende te blijven 
woonen , voor Inwoonders moeten worden gehouden , en daerom 
voor de Gerichten dier Steden konnen worden geroepen, het fëlve is 
te verftaen van dienft-booden, winkel-knegts en andere, die haer in 
Steden of Dorpen voor een tijt hebben verhuirt, en elders haer ou
deren, voogden of huis-gezinnen hebben ; alle deiè kannen voor de 
Gerechten dier plaetfen niet worden geroepen, als om faken die fy ter 
felver plaetfe mogen hebben gehandelt. 

7. Getroude vrouwen worden gereeketit defelve woonplaetfen te 
hébben met hare mannen, (g) al waren fy van. deielve gefcheiden -y 
te weten, buiten kennifje, en toeftemminge van de Rechtw,. gelijk byden 
Hove geweelen is ten aenzien van Juffr: L. van W., echte huisvrouwe 
van Jr: W. A. v. P. tuflehen hare Crediteuren vooren gemelt, we-
fende fy geoordeelt haer woonplaetfe te hebben tot Warrega by den 
man, fchoon fy van hem was getrocken, end'in een geruimen tijt niet 
by hem hadde gewoont : maer als de ièheidinge door authmtett, van 
áe Rechter is gefchiedt, foo kan een vrouwe haer woonplaetfe bren-
g^ft waer fy wil; en echter foo lange fy blijft op dô lèlve plaetfe woo-
-:--l-'.ï.; ' "" ne% 

(^ l.^.&47.ffindam,^cad, (¾) l.6.§.i.ff.adMmc&. 
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«en, daer mogelijk twee rechtbanken zijn, foo blijft fy onder defelve 
daer zy te vooren onder was, gelijk ook een weduwe die de doodt 
van haer man gefcheiden heeft. 

8. Alle dele die haer woonplaets in feek-ere Stadt of Grietenije ge-
veftigt hebben, konnen voor de rechtbanken aldaer ter eerfter *'»/?.*««,. 
geroepen worden , in allerhande faken , uitgenoomen die de hooge Re~ 
geerinçe en bet Hoff eygen zjjn, fonder dat fy tegen haer dank voor het 
Hoff ten eerften konnen worden betrocken , (h) behalven foodanige 
perfoonen dien een byfonder privilegie van rechtbank gegeevcn is, 
met uitfluitinge van andere Gcrichten; gelijk daer zijn de krijgflieden 
door geheel Frieflandt , en de Profeflbren met de Studenten binnen 
Franeker, die voor de Gerichten der Steden daer fy woonen, onwil
lens met konnen worden geroepen j de Krijgflieden en Studenten, 
ook niet voor den Hove, maer wel de Profeflbren. 

9. Volgt de generale woonplaetfe , foo wy die te vooren hebben, 
genoemt, welke verftaen wort van fulke perfoonen die wel Inwoon-
ders zijn van Steden ofte Grietenijen, maer die degemeine conditie der 
Burgeren en Huiflieden overtreffen , die voor foo veel fy Ingezeetenen 
zijn van de plaetfen daer fy woonen ook aîdaer konnen worden ge
roepen j maer fy konnen ook ter eerfter inftantie voor den Hòve 
worden betrocken , als onderdanen van de Provintie, meer, als ey-
gentlijk van die byfondere plaetfen, waer toe Burgers en Huiflieden 
voornamentlijk behooren. 

10. De Wet heeft dit eygentlijk ingëvoert ten voordeele van de 
gemeine Burgers ende Huiflieden, dat die voor eerfl; niet buiten haer 
woonplaets getrocken fouden worden , en dat fy echter de machtige 
ten eerften voor den Hove fouden konnen krijgen, om dat fy in hare 
byfondere plaetfen doorgaens te veel vermogen hebben , als dat ge
meine lieden met haer veiliglijk fouden konnen pleiten. 

11. Welke nu de perfoonen zijn die voor den Hove ter eerfter in
ftantie konnen worden geroepen, ook regens haren dank, is foo licht 
niet om zeggen , nademael d'Ordonnantie daer niet als negatijfvaa 
fpreekt, te weten , dat geen Burgers en Huiflieden ter eerfl er inflantie voor 
den Hove konnen worden geroepen 4 waer uit fchijnt te moeten volgen, 
het geene reede gezegt is , dat alle perfoonen overtreffende de conditie 
'•der Burgeren en Huiflieden , onmiddelijk_ onder, dm Hove fouden. behoor en.\ 
het argument genoomen van de letter itot. een tegen-gefte.lde ¾in , yjs 
goedt ia d'uitlegginge .van algetrieene •.Wetten , TxoedanigSyqtïfts 

Ordon-
(h) Ord. 3» tinü.atâú ,. :. I >,• °. . " . .,',,-":; 1 ^.'. ' % 
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Ordonnantien 2,ijn ; Burgers en Huijlieden konnen ten eerflen voor 't Hof 
niet worden geroepen ; Ergo die een andere qualiteit van meerder verhef 
hebben konnen *er wel worden geroepen ; In gelijker voege reeden-kavelt 
Sande ergens (•) d'Ordonnantie zegt, dat mannen haer dragende voog
den van hare wijven , hebben het bewint van de ielve hare goede
ren , (k) waer uit by flot van contrarie zin volgt, zeit hy, dat man
nen haer geen voogden dragende over hare wijven, ool^ het bewint van hare 
goederen niet en hebben; op gelijke gront fteunt dit voorgefteide argument. 

iz. Om dit in het bylbnder te onderfoekeri , Sande in fijn eerjie de-
cifie noemt Edellieden, Grietflieden, Steden, en hare Burgermeefters; 
Advocaten, Deurwaerders, Booden, en andere Suppooften van den 
Hove; mitlgaders Predikanten ; daer is geen twijvel of de leeden van 
de hoogfte Collegien des Landts behooren hier foo wel toe als Edel
lieden en Grietflieden , als te weten , de Heeren Volmachten ten 
Landtfdage ; Gedeputeerden der Staten, Raden van den Hove felf, 
de Gecommitteerde ter Vergaderinge van de Staten Generael uitdelè 
Provintie; de Raden van State en van de Generaliteits Reeken-kamer, 
Heeren ter Admiraliteit, Reeken-meefters, endiergelijkhoogeampt-, 
dragende perfoonen, de Heere Stadthouder, ja de Heeren Staten felfs 
als Staten niet uitgeiòndert ; want alle Sonveraine Machten voor hare 
hooge Cancelerijen over al konnen worden verdagvaert van yder par
ticulier, om laken rakende de patrimoniele queftien, tot welken eynde 
de Heeren Staten hebben haren Advocaet, om hun belangen in die ge-
leegentheit waer te neemen, ook wel in queftien over Contraóten van 
geld-làken de regeeringe betreffende; lbo zijn de Heeren Staten volgens 
verhael yan Nauta (1) by den Hove gedoemt aen de pachters der la-
kenen , te betalen het intereft, dat fy van weegen de loodinge des 
Jaers 1633. verftonden haer toe te behooren , om dat in de Lijften 
door haer Ed: Mo: ordere gemaekt, de felve loodinge noch ftont ver
meit , alhoewel fy by refolutie was afgelchaft en geen voortgang 
hadde; edoch by nader lèntentie in cas van fummatie wierden de pach
ters afgeflagen , om dat fy niet hadden betoont Schade daar door 
geleeden te hebben. 

13. Onder Edellieden worden begreepen alle die den name voeren, 
fonder dat hier nauw onderfoek gedaen wort op de fijnheit en outheit 
van den Adel ; jae veel licht behoort dit te worden uitgeftrekt , tot 
alle oude voorname geflachten in treffelijke ampten en weerdigheden 
veroudert, op hoedanige wijfe d'Adel nae Griexfche , en Roomfche 

I I Deel Q . wijfe 
(i) eerjie boektit, *, def. 3, (k) Qtå. 1, boek Ut, 4, art. 1. (') 'm fijn HO. decifie. 
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wj:fe geprijfeert is geworden , en moogelijk beeter merk van Adeî 
foude konnen ftellen als de bloote benoeminge, die men veelplaetfen 
blindeling Schijnt te volgen; behalven dat foodanige voorname Eygen-
erfde geflachten nae achtinge der volkeren daer in defen veel opgezieiî 
wort , uitmunten boven de gemeine Burgers en Huiflieden ftant * 
J a e r de Ordonnantie van fpreekt. 

14. Nevens Grietflieden mogen worden geftelt de Byzitters die bo-
v e 0 Huiflieden uitfteeken , en is foo al lange by den Hove verftaen. 
£u0chen Id% Edes , en Bmve Infes> den 9 fuly 162a. volgens getuige-
nm"e van de Heer Sakema, in fijn aenteekeningen ophet i.art. meer-
pgjïielt van d'Ordonnantie, (m) En nademael Secretarien zijn leeden 
ya l î de Magiftfaets Vergaderingen en der Gerechten , foo worden fy 
a] tri ede ter eerfter inftantie voor den Hove betrocken, en Schrijft 
SaekPa t e r fel ver plaetfe, dat al in den Jare 1606. den ^ofanuarj, iba 
veI-ftaen is tuffchen Philips van Tongeren , en Pieter Stellingwerf, hoe-
w e l à' Impetrant daer was een Stadts k in t , die echter in defen niet 
bvfoflders heeft konnen verdienen, gelijk hier beneeden fal worden ge-
xeet • minder als Byzitters fouden wel Froetflieden in de Steden niet wil
len ge reekent wefen-, ende men foude konnen zeggen, dat fy im-
jjjgj¾ foo wel boven de Burgers uitfteeken, als de Byzitters boven dé 
lofl ieden doen , benevens dat fy Regenten van de Steden zijn, 
W a t van de praótijke in defen zy, weete niet eygentlijk. 

j , - . Advocaten worden by Sande genoemt als behoorende aen het 
j j 0 f f ; maer evenwel fouden Doctoren in de Rechten, Ichoon geen. 
Advocaten wefende, om haer waerdigheit echter boven gemeine Bur
gos en Huiflieden moeten geflelt worden , en alfòo ter eerfter in-
ftmtie mede moeten compareeren, als die volgens bekende Privilegiea-
der P ° & o r e n > m waerdigheit nevens de Eedellieden plachten te wor
den gefteu:- Van Doctoren in de Medieijne is het fèlve verftant al ge-
w e{t van den Hove , den ij December 1644. tuffchen Sijdfe Sybranu 
Imvetrdtit end' exciteerde, Contra DoUor Petrus Éoltama Excipient , vol
gens getuigeniflè van de Heere Nauta, (n) 

16. Neffens Predicanten mogen met goede reeden geftelt worde» 
de profefforen van de Academie , gelijk foo gepraclifeert wor t , niet 
allee0 o m ^ a t ^ ä e r waerdigheit immers niet minder en is , maer ook 
om ^ â t v a n ^ e Sententien der Academie geen appel valt ; het welke 
ten aenzien van de Studenten ende Suppooften zeer gevoe.gîijk, maer 
niet f ° ö z e e r v a n ^ e I^ofe-Toren kan worden gepraSifeert, om dat 

nevens 
fW) 3. boek tit. 8» (n) 'm fjn 156. decijih 

wumkes.nlwumkes.nl



I. Boek, X X I I . Kapittel. 125 
nevens haer faken van grooten belange konnen voorvallen, die fonder 
appel by een Neder-gerichte niet wel fouden konnen worden gedeci-
deert, behalven dat de wet der Academie lulx aen haer niet uitdruc-
kelijk ende met namen geeft, als alleen aen Studenten, Pedellen, en 
andere dienaers. 

17. Is ook van allen defen te verftaen, dat ampten en weerdighe-
den geen langer onderwerpinge aen het Hoff mede brengen, als fy 
werkelijk bedient worden 5 want afgeleidt zijnde komt ook op te hou
den de reeden hier boven aengeroert, waer by noch dele reeden kan 
worden gedaen, dat het gemein daer aen geleegen is, ten eynde alle 
uitfteekende aenzienlijke perfonagien datelijk voor den Hove jufticia-
bel zijn , om dat Burgers en Huiflieden voor de Neder-gerichten 
groote fwarigheden fouden hebben om tegen ftilke Heeren onvertoo-
gen recht te bekomen , weshalven de uitftreckinge ook foo veel te 
minder gelaekt moet worden; Edoch d'ampten afgeleidt zijnde komt 
het ontzag der felver ook op te houden, ende mag dat foo wel zijn 
in een vry Landt; en is foo ten aenzien van een die te vooren was 
geweeft Gecommitteerde ten Landcfdage by den Hove verftaen ende 
geweelèn , in een fake daer van memorie hebbe , tufTchen J. H. 
en D. de H. 1679. 

i8. Een Fries geen leekere woonplaetfè hebbende , ftilx hy met 
citatie niet kan worden beloopen , moet by Edict worden geciteert, 
het welke niet anders als van den Hove kan worden verfocht, van 
Welke foorten van citatien op een ander pketfi fal werden gehandelu 

CL* XXIII. KA-
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X X I I I . K A P I T T E L . 

Van Rechtbank "toeegem fîtmtie van goederen, 

I . Situatie geeft recht-geding, als aBie op bet goeil "Svort getnaekt, doch leneffens 
de Woonplaetfè, behal'ven á'immijfie in de poffèffie, 2. Ook poffeffoire middelen, bt- * 
halven maintenuè. %, Mede in gemeine aBien- 4.- tierftellinge in het geheel. 
f. Sonder onderfcheidt of het goed t is rotrlijk ofonroertijk, befindere ftuchen oferf-
goedt, 6. ^îclie uit het Teftament, gelijk die op het goedt. 7. Situatie geeft 
recht-geding o\er Vreemde lieden, ook aende Keder-rechters, Situatie ia Ver-

fcheidene lurifdikien fundeert des Rechters lurifditlie niet, 

t. "¾" 7"*Olgt de tweede oorfàek van Recht-geding, die wygezegt 
% ƒ hebben te wefèn Situatie van goederen , te weten, daer 

w het pleit van opgeheeven wort , lbo wanneer d3 aétie op 
het goedt wort aengelegt en anders niet; (a) waer van de reeden is, 
om dat adrie op het goedt gegeeven wort tegen alle en een yder be
zitter van het goedt fonder öpfieht op de perfoon van defe of geene 
gedaegde ; Des is te weten T dat de eerfte oorfàek van recht-geding, 
te weten» de woonplaetfè is algemein cngenerael voor alderhande aen-
Ipraken ; maer de twee andere gaen te famen met de woonplaetfè, 
Xoo dat de eylcher in fijn keur heeft voor wat Rechter hy fijn party 
wil laten roepen, uitgenoomen als Crediteuren verfceken om te wor
den geimmitteert in de pojfesjte van baer Debiteurs goederen, want dat ver-
foek niet als ter plaetfe daer de goederen zijn geleegen kan worden 
gedaen , om dat de Crediteuren in delen geen opficht hebben op de 
perlbon van de fchuldenaer, maer op fijn goederen alleen, (b) 

%. Sodariig is ook het alderkortfte en fommierfte Gerichte van 
Maintenuè, dat op de plaetlè daer over de turbe gevallen is wort afge-
daen, en daerom niet als daer lélfs kan worden gehouden : maer het 
©rdinaris Gerichte van het bezit te behouden, gelijk ook alle poflèflbi-
re middelen, foo die tot nieuwe verkrijginge als herftellinge der pof
fèffie gegeeven worden , konnen nae Keyfèrlijke rechten , lbo wel 
ter plaetiè van wooninge als van fituatie des goedts worden aengeftelt. 
Maer alfoo by ons dat alderkortfte middel van Maintenuè niet als by 

den 
(-) lulu CttbiinremaB. (•*) /,«». CMdepofleJJ, 
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den Hove kan worden verfocht, foo volgt, dat als. het ordinaris ge
richte poflèflbir daer op volgt, het lèlve mede niet als voor den Hove 
kan worden aengeftelt ; maer als het vol of ordinaris poifeffoir ten 
eerften alleen wort opgeheeven, foo lal het konnen gefchieden, foo 
als nae rechte gezegt is. 

3. De gemengde actiën half perfoneel, halfop het goedt , volgen ook 
beiders eygenfchap, en konnen foo wel ter woonplaetfe, als daer het 
goedt ligt, dienen : lòodanige zijn actiën van doolinge, van erf- en 
van limijt-fcheidinge , mitigaders de eyfch van ervenifle, waer van 
terflont. (c) 

4. Herftellinge in het geheel , by aldien het is van een perfoneele 
¾ótie, moet verfocht worden ter woonplaetiè van partije, maer is het 
van een actie op het goedt, foo kan fy ook verfocht worden, daer het 
goedt geleegen is, gelijk by Sande geleert wort. (d) 

ƒ. Voorts of de goederen roerlijk, of onroerlijk zijn, of het byfon-
dere ftucken goedt zijn of een geheele ervenifle, maekt in defen geen 
onderlcheidt, fy konnen al op beide plaetfèn aengeftelt worden, hoewel 
de roerlijke goederen meelt volgen den perfoon , en alfòo doorgaens 
ter wöonplaatfe geëyfcht worden j en wat d'ervenifle aengaet, men 
houdt dat voor de plaets van fnttaüe_ daer de meefte goederen geleegen 
zijn ; ook heeft dit foo wel plaets in fidekommijjén, of fideieommijjaire 
ervenifièn als andere die recht uit nae gelaten worden, (e) 

6. Actie uit Teftament om een legaet , of andere makinge te ey-
fchen wort al mede aengeftelt ter woonplaetfe of daer het gemaekte 
goedt, anders de ervenifle, of het meerder gedeelte des fèlfs is gelegen, (f) 

7. De ftttatie geeft indiervoegen het recht-geding, dat alfchoon de 
gedaegde woonde in een ander gebiedt, of Provinüe, hy nochtans ge
houden is hem te verweeren daer het goedt licht, anders de huirfinan 
of die in het bezit is kan worden aengefprooken, die het felve fijn 
meefter of den eygenaer moet bekent maken, (g) veel meer heeft het 
lèlve plaets wanneer de bezitter woont in een ander Grietenije, daer 
het goedt licht , fonder dat hy delweegen voor het Hoffkan betroe
ken worden , dat ook niet gefchieden kan als de goederen van een 
ervenifle in verfcheide Jurifdictien liggen , maer is dan rechtens het 
geene foo eeven te vooren is gezegt; Ende foo getuigt Saekmaby den 
Hove geweefèn re zijn, in de fake van facob Canter v&n Oofieu, con-

Q .3 tra 
(*) árg.§.%oJnft,de^Bian.&Ll.L ^,d. Ititerd. (d) injijneerflekoektit IC. 

«efil- (ej 4. I. HJt.CubimremaB. (f\ l.&itipr.t. 50. in Pr. &§.ult g. 
éeludic. (s) l.z.ç.Hbiinrem. 
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tra BolksMeynertu den n Martms 1600. te Weten, dit zijn de woor
den ; dat ten refpecle de ervenijfe in verfcheiden farifdiEtien geleegen ü nie-
mant ter eerfier infiantie voor den Hove mag worden betrocken. D e felve 
vefhaelt geoordeelt te zijn voor Otte Swalne^ contra Dirk Canter tot 
Vitrecbt, den 27. October 1607. dat eylch van fideicammis kan aenge-
flek worden ter plaetfe daer de goederen geleegen zijn , alhoewel de 
bezitter niet is onderworpen den Rechter van die plaets of dat landt, (h) 
¾ welk beide genaein recht ende reeden wel gelijkformig is. 

XXIV- KAPITTEL. 

Ván Rechthan^ H>eegens faekj hândeL 

1. PUetfe Van faeh handel hoe te Verjlaen, z. In ftat maniere dit l^cht-geàing 
1 moet borden in het "Verk geflelt ., en moet partije met citatie "borden beloopen. 

3. Ten "toare by goedt ter felVerplaetfe geleegen hadde. 4. Geen ïan beiden pijn
de geeft de plaetfe geen rechtfmacht. 5. Het geene Voorfâ. is ook te VerftaenVan 
oneygentiyke Contrailen. 6. 7 Ook Van mijdaden nae Kjyferlijk recht , rnaer 

. niet in FriejTandt» behaVven in kleine tnijgreepen die gebruikt ¾wdew. "• 

i . ft " ¾ E derde oorfâek van Recht-geding is de plaets des handels," 
I l h e t zy dat het gehandelde geweeft is een Contraót of mis-

-*— ' , daedt ; Contract zijnde, moet niet ingezien worden waer 
het Inftrument of de brief van de handel gefchreeven ; rnaer op wat 
plaetfe het in der daedt is verhandelt en afgeleit, of waer partijen op 
hebben gezien, dat het betaelt ofte vervult foude worden, (a) 

2. De plaetfe des handels geeft de rechtbank, invoegen als hier voo^ 
ren is gezegt, te zamen met de woonplaetle ter keure van den eyfcher 
die fijn partije roepen kan, of, zeg ik , daer hy woont , of daer het 
Contract is aengegaen, foo verre hy den fèlven met citatie ter plaetfe 
van den handel kan beloopen, en anders nie t ; Ook indien hy hem 
al vonde ter plaetfe voorfz. foo hy daer echter niet eenigen tijt ftonde 
te blijven, de citatie foude geen klem hebben , want onbillijk is dat 
yemant foö onvefziens in het door reifèn, of andere fchielijke occafie 
tot pleiten foude gedwongen worden ; gelijk mede foo wanneer hec 

Contract 
(&) Saekma infijn aenteekeningen op de Ordonnantie 7. boek tit, 8. art. 1. (O •"• 19« 

§.%,ff.dciHdicJ.2i,ff.deO,&-jf. 
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Contract gemaekt is geweeft op een plaetfe daer d' eene raaer deur-
reifde , fonder eenig verblijf te maken , de rechten houden fuik een 
plaetfe niet genoeg om het recht-gedihg in het toekoomende te 
maken, (b) 

3. Partije niet wordende gevonden ter plaetfe daer het Contract: is 
aengegaen, indien hy echter goedt heeft liggen onder het felve Recht-
geding, foo moet hy zich aldaer verweeren , of anders lijden dat de 
eyfcher worde geimmitteert in de pojfesjte der lèlver goederen, of liever 
nae onfe practijke lal hy worden gecontumaceert ende gedoemt, met 
executie op de goederen aldaer geleegen, tot welken eynde citatie re-
quifitoriael, foo men die noemt, of anders by Edict kan worden uit-
gegeeven, by den Rechter wiens rechtfmacht door fâeks-handel enfî-
tptaúe der goederen is gefundeert, ende geveftigt. 

4. Maer als partije geen goederen heeft ter plaetfe van het CantraEl 
noch aldaer in perfoon gevonden wort , foo kan noch d'eyfcher door 
citatie requifîtoriael een verfoek doen, om hem door fijn eygen Rechter 
te laten citeeren; maer als die fulx weigert, foo is 'er geen fundament 
om hem jby Ediîi te doen citeeren, of te conmmdceerm; maer is an
ders niet te doen, als te wachten tot dat hy met citatie werde bel 00-
pen ; ten ware zich geleegentbeit van arrejî op deed , of dat'er ye-
mant was, die hem wilde verdeedigen ende voor hem interveniëren. 
Dat requifitoriale citatie genoeg is , wanneer des Gedoemdens Ma-
giftraet die toeftaet, is kîaer om defe reeden. Partije heeft door bet 
gemaekte Contrac¾ zich de rechtbank van die plaetfe genoegfàem on
derworpen , foo veel in hem is, maer het Gerichte kan niet beginnen 
londer wettelijke citatie , en die en kan in een vreemt Territoir niet 
worden gedaen , fonder des felfs Confent, maer die het toeftaende» 
verfoeht zijnde , foo kan de Contrahent'er tegen fijn eygen woort 
niet tegen ; ende foo gefehiedt het ook, als yemant •weegensjïtuatie 
van goederen voor een ander Rechter als daer hy woont , geroepen 
wort ; By eenige fchijnt de resjai/îtorinle citatie ^ in defen wat 
vreemt tot dien effecle , nademaél onfe Magiftraten de felve fonder 
onderfcheidt door hare Booden laten exploiéleeren , fehier gelijk als 
ándere citatien; In Hollandt en elders wordenfe niet anders toegeftaen 

,-als nae genoomen kenniflè van laken, en nae de gedaegde daer over 
•te hebben verftaen. 

ƒ. Het geene van ContrÆen in defen gezegt is, moet ook verftae» 
Worden van oneygentlijke Contrattm ± ihimérs ten aenziea van fulke-

mes 
<b) á,l.jy.§.2.ff.dt:Jtidk. 
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met welkers wille de feiten die de oneygentlijke Contra&en makend 
op feekere plaetfen zijn gefchiedt i gelijk daer nycibewim, gemeenfehap, 
betaling by abuis, en wat diergelijke meer hier vooren z,ijn verhaelt ; In
voegen ook daer over, foo wel op de woonplaetfen, als des handels, 
aenipraek kan worden gemaekt. 

6. Ten aenzien van de mifdaden geeft de plaetfe van het feit ook 
recht-geding nae Keyierlijke rechten , invoegen de mifdadige op een 
ander plaetlè gevangen, moet worden gefonden ter plaetfê daer het 
feit begaen is, indien de Rechter aldaer het felve komt te begeeren, 
maer in Frieflandt heeft dit weinig gebruik, want binnen 's Lands kan 
niemant over mifdaden oordeelen als het Hoff alleen, in wat deel des 
Landts het feit moge zijn begaen ; is de mifdader buiten Lands ge
vangen foo kan het Hoff alhier wel verfoek doen, dat hy moge wor
den overgefönden ; maer het kan niet worden gevordert uit kracht 
van eenige rechtfmacht, ofte van eenige wet; maer het moet gefchie-
den'verfoeks-wijfe, en noch wel onder verklaringe dat het alleen ter \ 
beede toegéftaen is , met belofte van het felve by diergelijke gelee-

f entheit infgelijks te willen doen, (c) Eygentlijk dan geeft plaetfe van 
egane mifdaedt geen furifdiBie , maer is over al aengenoomen dele 

reegel; Ik^firaffe » , daer ik^ft vinde; foo dat niet alleen Friefèn in an
dere Landen hebbende mifdaen, daer over alhier konnen worden ge-
ftraft , gelijk Sande leert ter plaetfe voorfz.. maer alderhande perfoonen. 
konnen hier te rechte worden geflelt, op wat plaetfen zy mifdaden 
mogen hebben; 't welk^ hetgemmne nut vatft menfihelijke gejlachte fio heeft 
gedaen invoeren tot meerder inbindinge van grove deliiïen. 

y. Want is te weten, dat het geene voorfz. is moet worden verflaen 
van fware mifdaden, waer van de.ftraffe moet ftrecken tot algemeine 
affchrickinge van een ander die haer op gelijke wijfê mochten verloo-
pen ; Maer in geringe feiten die met geldt-breuken of andere kleine 
ftraffen konnen worden bedwongen is het echter waer dat de plaetfe 
van het feit rechtfmacht geeft; Invoegen d'Officier van de plaetfe 
dien perfoon met citatie beloopende of dadelijk aengrijpende kan te 
rechte ftellen , en ftraffen , fchoon hy onder den felven niet is gexjeeten, 
des kan hy ook worden betrocken voor den Officier van fijn woon-
plaetfè , by aldien hy van den lèlven eerder wort geciteert of gevan
gen , want prœventie in foodanige faken plaets heeft, gelijk ten aenzien 
•van Injttrien by d' Ordonnantie is vaftgeftelt. (d) 

(c) tenten by Sande »6.út. i.'def.6. (<*) z.baektit.2.laejleart. 

XXV. K A : 
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XXV. K A P I T T E L . 

Van onge'ti>09nli$k£ Rechtbanken "toeegens Trivi/egien "Van 
feezere perfoonen. 

Oorfaken "toaer door een incompetente Trechter "teort competent, tot çeVen in getale, 
d' Eerfie privilegie Van perfoonen , en †eelke die %ijn. T"toee4eedige Verklaring* 
Van dit privilegie. Onder "ftedu"toen bedaegde Vreters begreepen , ook levendi
ge "%edu"toen. ïtjjke en arme in defen niet onderfibeiden. Onder-fvefen Voorden 
begreepen alle minderjarige , maer geen Stadts-kinderen, krankzinnige in alle 
manieren. Geen moedèrloofe kinderen onder Vader ftaende , ten %y êen ander 
Curator hadden. Predikanten Voor haer in qualiteits goederen » en alle Godts~ 
buifen hoeren hier toe , maer geen Steden of Dorpen. ICranke hoedanig hier te 
Verfiaen. Hoedanige f&acke. Hoedanig alhiet , ongelijk der fortuine'. Of hier 
toe behooren die hun ongeluk felfs op den hals hebben gehaelt. Reeden Van dit 
Voorrecht- jîlle die perpomn komen tot beide ftucken Van 't privilegie. d' Ee-
me geprivilegieerde tegen den anderen heeft dat Voorrecht niet. Het kan afge-

, fiaen borden, Submiffie onder het Hoff geen ajfant. In cas Van ceffie "toat 
Rechtens. TriVilegieVan I^rijgs- lieden en Studenten, "toijkt Voor dit. Wat 
Voorrecht ICrijgflieden hebben Of't privilegie der Studenten ook behoort tot 
de Vrofeffooren. Machtige lieden geen privilegie by ons. Hocb ook kerkelijke 
perfoonen. 

ï. "• *\ 'Us verre van de gewoonlijke , anders competente Recht-
1 1 bank ; Maer veel oorfaken zijn 'er, waer door een incom-

t "*—* petente Rechter,. competent kan worden; wy fullenfe, ten 
minilen de voornaemfte brengen tot feven in getale; ten 1. Privile
gie aen feekere perfoonen ende faken gegeeven ; ten z. door weige
ringe van recht; ten 5. door onderwerpinge; ten 4. door verfchei-
dentheit van fnrifdiblien ; ten jr- door t'famen-hanginge van faken j 
ten 6. door reconventie; ten 7. door arreflen. 

2. Geprivilegieerde perfoonen in delen zijn, die men in rechten noemt 
miferabile ; namentlijk, weduwen, weefen , bedleegerige en andere 
met lijfs-fwakheit bevangene menlchen, of door ongeluk der fortuine 
-gequelt. (a) 

. Het Privilegie van defe- perfoonen is twee-leedig, ten 1. dat ly 
I Deel. R ^ n i c c 

(*) l. un, C, Quand Imp. inter pupill. Vid. 

wumkes.nlwumkes.nl



t - 0 Heeäenfdaegfe T^ebtsgéteertheyt. 

nîet behoeven uit haer woonplaetfe te komen voor het hoogfte Ge~ 
r ichte, fchoon fy anders weegens Ampt, Adel, Submisfie of andere oor faken, 
het Hof onmiddeltjk^ onderworpen waren, (anders fòude het geen privi
legie zijn) endienfvolgens, als onder veele pleits-genooten in verfchei-
den JurifdiBien ge¾eeten, een wees, of weduwe bevonden wort,, die 
behoeft voor het Hoff nevens d' andere niet te verfchijnen , gelijk ver-
ftaen is in de fake van fnrjen van Fierffen , tegen Geertie Inúema httis-
vrouwe van w. D. Reddingius Pafioor tot Oofterlittens , en Hendrikien 
Claejfen , weduwe Riemcrfma excipiente, in November 1670. het 2. lidt 
van haer voorrecht is , dat fy hare partijen ter eerfter inftantie voor 
het HofF konnen roepen % fchoon fy daer anders ten eerften niet be
hoefden te verfchijnen.. 

4. Het geene de Wet zegt ten voordeele van de weduwen , wort 
by veeîe Rechts-geleerden tot ongehoude dochters uitgeftrekt , het 
welke by onfe practijke gevoegt wor t , (b) de reeden is, om dat on
gehoude dochters, foo wel een voorftander millen, als de weduwen, 
en noch wel foo verachtelijk zijn, infonderheit out wefende , en dit 
privilegie kan op haer niet paffen, als voljarig zijnde^ want de minder
jarige hebben dit privilegie buiten dat, als minderjarig; 

5". Het felve voorrecht wort ook met goede reeden vergunt aen 
jgetrouwe vrouwen , welkers mannen gevangen , gebannen, of uit 
andere jammerlijke oorfàken uitlandig zijn; ook aen de geene die bui
ten haer fchult om des mans boosheit van de felve gefcheiden ziki 
gelijk by de Heer Sakema mede is aengeteekent op d' Ordonnantie, fc) 

6. Tuflchen rijke en arme weduwen of dochters, wort by de wet 
geen onderfcheidt gemaekt, als ook niet ten aenzien van de kranke 
îwacke, en andere ; want het weduw-en weesfehap, krankhek, en 
iwakheit, verdienen dit benificie van felf; en is foo van een rijke vriifter 
verftaen by den Hove^ in fake van f anke Siccama Impetrante en Exci-
fteerde, contra Pieter Sjbrants Gedaegde- en Excipient, den 10. September 
'1645. Nauta decif. 130. 

7. Het Privilegie van de weefen , of onmondige beneeden de 14, 
jaren > waer van eygentlijk de wet fpreekt, wort tot alle minderjarige 
gebracht, tuigende Sonde ter plaetfe voor f., -om geüjkheit van reedenen, 
die daer evenwel niet en is voor de Stadts-kinderen, welke om haer 
ondeugentheit onder voogden geftelt worden; hoewel de Heer Sake
ma in fijn aenteekening op voorfz. artikel dier meininge i s ; want of 
wel den ellendigen dit voorrecht gegunt w o r t , al warenfe door haer 

Ichuk 
(b) Sande 1. both Ut, 1. def. 2. (c) derde boehtit, 8, art. 1. 
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fèhuît in -ellende geraekt , foo als terftont geleen [al worden , foo heeft 
dat echter geen plaets in de geene die noch werkelijk in haer boos-
heit voortvaren ; weshalven de ièlve Sakgma verftaet, dit privilegie 
niet toe te komen aen weduwen die een oneerlijk leven leiden; en de 
Stadts-kinderen moeten worden aengemerkt als noch deugenieten zijn
de , om dat, als fy haer gebeetert hebben ly van de voogdije ontfl*r 
gen, en in haer geheel herftelt worden. 

8. Maer die om krank-zinnigheit onder voogden worden gefteît , 
hebben fònder twijvel deel aen dit privilegie, niet alleen om degelijk-
heit met minderjarige , maer ook om dat fy onder de fwacke , waer 
van wy terftont [uilen jpreeken , begreepen worden. 

9. voor weefèn worden niet gereekent kinderen van moeder be
rooft, ftaende onder haer vaderen, lelf niet ten aenzien van haer moe
derlijke goederen, gelijk Nattta getuigt dikwils by den Hove verftaen 
te zijn, (d) maer fuik een minderjarige indien hy ftont onder een an
der momber., ofte voogd, het fy door moeders Teftament, of onbe-
quaemheit van de vader, lòude mogelijk dit beneficie niet konnen ge-
weigert worden, om dat hy vaders befcherminge niet en geniet. 

10. Is ook geoordeelt, dat een Predikant weegen zijn paftorije goe
deren, het recht van minderjarigen in defèn heeft , in laken van fo-
bannes Bminfvelt Predikant tot Impetrant en Excipieerde , contm 
Gabbe Gerlofs Gedaegde en Excipient, dm 4 February 1645". 'tweîk tot 
andere Godts-huifen buiten twijvel moet worden uitgeftrekt, Nauta. 
Doch Steden, Grietenijen, Dorpen, hoewel anders het recht van min
derjarige pleegen te genieten, konnen echter alhier niet worden verftaen, 
om dat fy niet konnen gebracht worden tot perfòonen, welkers ftaet 
verdient medelijden, van hoedanige de wet alleen ipreekt. 

11. De derde foorte by de wet genoemt , zijn kranke perfòonen» 
\ welk te verftaen is niet van alle, maer van langduirige (lekten, gelijk^ 
de woorden der wet ook^lmden; als daer zijn die met teeringe, en andere 
quijnendefiekten, met podagra, met fteen in nieren of blaes, endier-
gelijke qualen worden verdrukt. 

xx. Ten vierden , noemt de wet fwacke lieden , waer onder ver
ftaen moeten worden, lamme, kreupele, f waer gebrookene, blinde,, 
ftomme, doove lieden. 

15. Eyndelijk doet'er de wet een generael flot by, van alle die 
dsor ongelijk^ van fortuin tot ellende zjjn gekoomen, onder welke woorden 
met gemeine toeftemminge der Rechts-geleerden behooren verftaen 

R 2, te 
(d) in fijn 123. àecijte, 
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te worden,' arme lieden ; en voor arme moeten niet alleen gehoudet* 
worden de geene, die recht om Godts-wille begeeren, ende verkree-
gen hebben , maer alle die de foobere koft met handen arbeidt win
nen moeten. 

14. Uit het geene de wet zegt van ongelijk der fortuine, wortge-
vraegt, of dit Privilegie ook is voor fulke, die haer felf hebben te 
wijten dat fy ellendig zijn geworden j gelijk die met ontuehtigheit 
haer de fpaenfche pocken, of door overmatig fiiipen haer de teeringe 
of de podagra op het lijf hebben gehaelt , of in armoede zijn verval
len met onnutte en dolle koften'te doen; het gemeen gevoelen is dat 
defè lieden het voorrecht noch behouden, mits de gemelde oorfaken 
voorby zijn; want noch duirende en tegenwoordig zijnde, fouden fy 
haer keeren , gelijk van een weduwe oneerlijk kevende gezegt is, 
ende van een dochter weegens byflaep aenlpraek doende van allen ge-
leert wort. de woorden der wet, luidende van ongelijk derfortuine, 
konnen nae den Latijnfchen ftijl, wel verftaen worden van een onge-
luekigen ftaet, daer in yemant zich bevint fonder aenzien van de oor-
fàke, waer uit die ellende veroorfaekt is » en alfoo mede van onge-
lucken op den hals gehaelt, gelijk by den Hove verftaen is in de fake 
van W. P. M. tegengeworpen zijnde dat hy felf oorlàke van fijn ar
moede was; is hem echter, dies ongeacht, waer, of niet, dit privile
gie toegeftaen, den 17 Maert 1680. 

15*. De reeden van dit Privilegie is ten eerften, om dat de onnoo-
Jèle, en ellendige lieden door dit privilegie beeter aen haer recht fou
den raken ; want anders is't fpreek-woort waerachtig in de weerelt,. 
dat de ellendige geen vrienden hebben. De tweede reeden is, op dat fy 
niet lang fouden opgehouden worden, met appel en andere middelen 
tan rechts train; ende ten derden, om dat fy te minder onkoften be
hoeven te doen. 

16. De reeden wil , dat beide leeden defer Voorrechten in't begin 
van' dit Capitiel gemelt, toegeftaen moeten worden aen alle de geene 
die wy gezegt hebben dit privilegie toe te behooren; alhoewel ik by 
den Heere oakemà bevinde , dat in fake van ffijlk. Griets, tegen facob 
Ifinkis, óp den %y OÜober 1624. verftaen foude zijn, dat eenongehou-
de dochter voor haer ordinaris Rechter zijnde geroepen , haer niet 
vermochte te behelpen met dit privilegie, nochte verfoeken renvoy aen 
den Hove; als of fy alleen recht hadde van haer partije voor het HofF 
té roepen, en allòo niet meer als het halve privilegie foude genieten; 
ten ware dit gewijfde daer toebehoorde, dat het Hoff doen mogelijk 

verftaen 
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verftaen heeft, geen ongehouwde vrijfters onder de naem van weduwe» 
te begrijpen , 't welk niet vreemt zijnde nae 't gemein gebruik der 
woorden, by verfcheidene Rechts-geleerden alfoo wort geleert. 

17. By't Hoff is ook wel verftaen , dat een perfoon by defe wet 
geprivilegieert, een ander het lelve privilegie hebbende ter eerfter in-
ftantie voor 't Hoff konde beroepen, maer de volgende Praé¾jke is ge-
weeft voor het tegendeel, nae de reegel, een geprivilegieerde verltefi 
Jtjn privilegie tegens een die even foo geprivilegieert is. 

18. Maer alle defe geprivilegieerde konnen haer voorrecht wel af-
ftaen, indien fy willen, gelijk yder een fijn faveur kan doen, niet al
leen uitdruckelijk het felve renuncierende, en verfakende, maer ook 
ftilfwijgende en metter daedt, wanneer fy haer partije voor den or-
dinaris Rechter roepen, ofte felve geroepen zijnde verfchijnen, end" 
antwoorden. 

19. Submisjîe of onderwerpinge onder het Hoff, met gemeine woor
den in een inftrument gedaen, kan geen renunciatie, noch verval van 
dit privilegie maken , maer renunciatie moet foodanig zijn, dat het 
blijke, de perfòon inde gedachte heeft gehadt, om af te ftaen het geene 
dat men haer foekt te wiegeren , dat woorden van ftechte lubmiffie 
niet en doen. 

20. Sy konnen ook haer recht, ten aenzien van dit privilegie hun 
verkreegen op een ander overdragen, wanneer fy 't fpecialijk uitdruc-
ken; Want flechte ceffie geevende van eenig recht ten principale, foo 
kan de Ceflîonaris dit privilegie niet gebruiken, (e) 

%i. In tegendeel, de geprivilegieerde .perfoonen ceffie. hebbende van 
een die dit privilegie niet en heeft, konnen nochtans in haer qualiteit 
het felve gebruiken , end* is foo geweefen in de fake van Geert Hans 
Pybes weduwe, tegen Cornelis Roelofs, den 4 fuly 1600. Sakema. 

%%. Is mede aenmerkelijk, dat defe onnoofele of ellendige foo ge-
noemt , konnen ook krijgflieden ter eerfter inftantie voor den Hove 
krijgen, fchoon ook die privilege ten aenzien van recht-geding heb
ben J maer 't is een privilegie van andere foorte , en is foo geweefen in de 
fake van Idts Sjoerts , tegen Matthijs van Minden, den ij Maert 1610. 
Saekma. Waer uit echter niet af te neemen foude zijn, dat Studenten 
van Franeker, door weefen, weduwen, of diergeîijke, voor't Hoff geroe
pen zijnde, haer niet fouden konnen behelpen, met het privilegie der 
^Academie, om dat het felve van ander inzien is, als dat van de krijgflieden. 

2,3. Verdere perfoonen die privilegie van recht-geding hebben, zijn 
R 5 ' ' de 

(e^ <trg. 1,6?. #• /, J96. á. % . lur. 
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•de Krijg/lieden , beftaende daer in , dat fy voor het HofF niet konnen 
worden geroepen; maer alleen voor haer eygen Gerichte, gelijk dat 
alhier in defe' Provintie is opgericht, volgens het geene hier boven 
gemelt is, en valt geen onderfcheidt of het Krijgs-Officieren, hoogc 
of laege, en Hechte Soldaten zijn : want is het een voorrecht van den 
krijg, foo is'er geen reeden om het den Officieren te weigeren, daer 
is een prac¾jke dat Officieren Edellieden zijnde, jae alle hoogc Offi
cieren , tot Lieutenanten toe, voor den Hove geroepen, en hare ex-
eeptien gerejetteert worden ; wat reeden hier van is kan niet zeggen, 
of" het moefte weefen, dat het geen Burgers, of Huiflieden zijn, 
boedanige d' Ordonnantie van den Hove ter eerfter inftantie eximeert\ 
maer het is ook klaer, dat die Ordonnantie niet weg en neemt , de 
byfondere privilegiën defë en geene toe behoorende , en ook voor-
waer niet, dat van de Krijgs-Officieren; Sande neemt het anders, (f) 

±4. Van gelijken is't geleegen met de Studenden in'sLandts Uni-
verfiteit , die mede voor geen ander rechtbank als voor hun eygen 
meefters konnen worden geroepen, (g) 

2,5:. De Profeflbren, gelijk^mtde gezegt is elders , plachten het fêlvc 
voor haer en haer huifgezinnen te vorderen uit d' Academifche wet
ten, (h) en fy genieten het ook ten aenzien van het Stadts-Gerichte, 
maer niet voor net HofF, om dat de wet het niet uitdruckelijk geeft, 
noch die van de Academie , noch d'oude wet van Keyfer Frederik, 
die alleen van de Studenten fpreekt; met de Profeflbren en haer huis
gezinnen heeft het eenigzins een ander inzicht, byfonderlijk, om dat van 
lèntentien der Academie geen appel en valt; (i) het welke in de Stu
denten groote reeden heeft, op dat fy met geen rechts train fouden 
opgehouden worden ; defweegen ook de meefte faken voer de Aca
demie fbnder forme van Proces de -plano worden afgedaen ; maer de 
faken der Profeflbren van meer belang, en van eenerleije aertzijnde, 
met faken van andere Ingezeetenen , foude het ten dien opzichte 
vreemt weefèn , dat een Neder-gerichte by arrefl , en als Souverain 
ibude recht- fpreeken ; het welke nochtans ook ten aenzien der Pro-
fejjoren. foude moeten gefchieden uit kracht van de wet , indien ly 
alleenlijk voor den Senaet konden worden geroepen , ende niet voor-
het HofF; Defweegen haer ook jongft by den Hove ontzegt is, pre
ferentie te mogen uitfpreeken tuflehen de Crediteuren van de Pro-
feflbr Tere mins, als eenigeCrediteuren het verfochten van àcSenatus % 

eenige 
(f) in fijn eerfie boek tit. 1. def, 4. (g) ^utb, Habità C. Ktfil pro Tatr, h 47. 

fiindam, jîcaà. .<•»} .-,/.47. (>) 4 /.47. 
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eenige andere voor Commiflâris van den Hove; alhoewel het tevoo-
ren aen de Senaet was toegeftaen, in de boedels van de Profefforen 
Bank_ en Parent , doen fy daer over in difpute met de Magifoaet van 
de Stadt waren , en haer in der daedt foodanig recht toe komt by 
gevolge van de Jurifdictie en van de preventie foo wel als andere Neder-
rechters > maer het geeft een ander uitlicht, ten aenzien van de Sena-
tttsy om het voorfz. privilegie van te wijlen fonder appel , het welke 
¾Hoff haer niet wijder, als neffens de Studenten gevoeglijk heeft ge-
oordeelt te konnen toeftaen. 

•2.6. De Geeftelijkheit heeft nae Keyfèrlijke r en Faufèlijke Rechten 
ook privilegie van reeht-geding, fterker als eenige andere ordere, foo 
dat ly ook de geeftelijke rechtbank door haer eygen afftant, en ver-
fâkinge niet konnen verhelen , het welke anders alle die privilegie hebben 
vrijeU^mogen genieten\ maer by ons hebben de kerkelijke gsen privi
legie van reeht-geding, in faken van civile encrimineeleJuftitie, anders 
als dat fy ter eerfter mftantie voor den Hove moeten komen ; ende 
voor de Neder-rechter geciteert zijnde, moeten fy verfchijnen fonder 
renvoy aen den Hove te konnen verkrijgen. 

X X V I KAPITTEL. 

Ván geprivilegieerde f*kpi* 

Pingen die geprivüégieert fcbjfnep en niet en %ijn. Intimatie aen den Trocttrtw 
Generael, hoe in defen te Irerjiaen. Hou'&elijx faken en Van byflapen gefri\>ik-
gieert. MsdeoVerfchattingen. Maintemte. Herjiellinge intgeheel, jienfyrath 
uit de "toet diffamari, yanalienatie. Of door rekeften eenfaeh ten eerjlen y/oor'ï 
Hoff kan komen, 

*' IL / O î g e n de PHvil¾ien van faken,: ten aenzien van recht-
^L/ geding ¾ W y behoeven niet te zeggen, dat kerkelijke fà-

• ken, niet als voor de Kerke-Raden r ofte Confiftorien, Clajfen 
en Synoden, kpnnen worden verhandelt ;. en die van de Regeer inge nieé 
als voor de Hêeren Gedeputeerden, ofte onder Regenten; want fiilks 
in de titel van rechtfmacht al gezegt is r Privilegie wort genoemt be-
vrijdinge van een rechtbank die een perfoon ofte fake nae fijn eygen 

aert 
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aert onderworpen foude zijn. het welke in geeftelijke dingen , mits^ 
gaders laken van politie ende regeeringe zich anders bevint, mits dat 
men niet fpeele met woorden , ende voor kerkelijk ofte poli
tijk foude willen houden bet geene waerlijk tot de civile en crimineele 
Juftitie moefte worden gebracht, dat de crimineele faken alleen tot 
het Höff behooren, is ook eygentlijk geen privilegie, maer een gevolg 
van ongetwijvelde furifdiBie, 

2. Maer het gelijkt meer nae Privilegie of Exemptie, dat civile ey-
Iche.n komende uit fake van mifdaedt, wanneer daer by is verkreegen 
intimatie aen de Procureur Generael, dat alfdan de fake ter eerfter inftan
tie voor den Hove kan worden betrocken; gelijk geweefèn is in fake 
van Oeds ArentSi tegen Paulus Hettes, den if November 1614. (a) en 
allenthalven noch geprac¾feert wort. noch getuigt Saekma, dat den 
2,3 April 1616. geweelen is in de fake van Arrien N. tegen facob Rau-
fel) dat om wondinge, en diergelijke injurien, yemant teneerftenwel 
ten Hove mag worden geroepen; 't welk echter niet, als ten aen-
zien van de Procureur Generael , of infinuatie aen den fel ven kan 
worden verftaen. 

3. Maer houwelijks faken, en aenfpraek otn byflapen, fchoon tot 
des Procureurs plicht niet behoorende , mogen ter eerfter inftantie 
aen den Hove worden gebracht , gelijk d'ontwijvelbare Pracliijk is, 
en noopens het fwanger maken geweefèn is in de fàek van Gauk. Hijl-
kes, tegens Dirk^facobs, den 13 'ftily 1634. by Saekma in gelijkheit van 
de dagelijkfè prac¾ijke. 

4. Alle queftien die over fchattingen, floreenen, efi andere Landts-
laften op de goederen liggende , tufîchen particuliere komen t 'ont-
rijfen, behooren ter eerfter inftantie voor het Hoff; wel te weten, 
als het niet en ráekt d'ordere van het Landt ende Regeeringe; want 
het alfdan tot de Heeren Gedeputeerden foude behooren , op een 
fiduciair recht ofte maniere zegt Sande (b) het welke hoedanig te ver
ftaen fy of niet, fullen wy om reeden alhier niet onderfoeken. 

5. Het alderkortfte gerichte van Maintenuè, wort ook by het HofF 
alleenV ende ter eerfter inftantie verfòcht, en'aengeftelt, waer van 
elders breeder. 

6. Herftellingen in het geheel, konnen ook buiten twijvel ter eer
fter inftantie verfòcht worden ; en moogelijk alleen by den Hove, 
foo wanneer de reftitutie om haer felve en alleen verfòcht wort; gelijk, 
t&ede fal worden beweefen op een ander plaetfe. 

7. Aen-
(a) by Saekma tit. \>oorfó. (b) in fijn 1. boek tit. udef. 1. 
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7. Aenfpraek om yemant fijn actie te doen aenftellen, {ex lege diffa. 

mari) of te Iwijgen, kan ook onmiddelijk voor den Hove gebragt wor
den , en is foo geweefen in de làke van foke eyinkes tegen Trijn Rienks den 
27. Oftober i6%g.Nama. 

8. Aenfpraek over alimentatie lbo wanneer de queftie is tufichen per-
foonen die niet geprevilegieert zijn, kan ook onmiddelijk voor het Hof 
gefchieden , en is foo by den Hove geweefen in de fake van Willem 
Wfllems tot Wolwega tegen ayinna Frankema mede aldaar. Nauta decif. 86, 

9. Ter occafie van de requeften worden oolç veel dingen ten eerften 
voor den Hove gebragt, die daer anders niet fouden komen ; want 
daer wort qualijk requeft van eenige fake gemaekt, of daer op wort 
geâppointeert, als men niet terftont ziet, dat het onrechtmatig is, zygeftelt 
m handen van partij e, die daer op hebbende geantwoordt, gelijk altoos 
gefchiedt, valt er dikwils commiffie o p , en rijft er proces uit; fchoon 
-anders noch faken noch perfoonen onmiddelijk tot het Hof behooren"; 
dit gefchiedt wel, maer is echter ¾iet noodig; want partije met fijn re-
fcripüe niet heeft erkent, en zich onderworpen het Hofs gerichte: maer 
kan, als het op proces aenkoornt , fijn exceptie defwegen voorftellen, 
ook ten eerften by de reicriptie, kan hy wel zeggen, ongehouden te 
àijn, om voor den Hove te refcriberen ; en is dat een refcriptie ex-
teptiorieel, hoedanige by den Hove wel hebbe gezien dat toegelaten 
wierde; maer contra-refcriptie by manier van exceptie foude foo ligt niet 
_gaen, om dat de contra-refcribent eerft het requeft heeft ingegeeven, 
en ten dien aenzien foude lichter worden gevreeft , dat het om dën 
train gefchiede, welke in de weg van requeften, die zeer kort is, voor 
al moet worden afgefneeden; gelijk weete gefchiedt te zijn, op een con
tra-refcriptie exceptioneel van Hedia Zieksma tegens haer en haer kindts 
Krediteuren in de recht-dagen voor Alderheiligen. 1679. 

II Deel. S XVII. KA-
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XXVII. K A P I T T E L . 

Vm TSechts-migeriiïge en ondeiwerjnmï. 

ÜVetgdng , ftoeede reeden Van recht-lank te Veranderen is "Weigeringe Van recht of 
uitftel. fVat Keder-richters hier aenfchuldig. Derde reeden, fitbmiffie. kracht 
des felfs , behoort ook tot Erfgenamen en Vrouwen. Niet lot anderen , ook niet 
tot een bezitter Van hypotheek , Svaer ontrent fubmisfie door een ander "bas ge-
fchiedt. Nacb ten geVal Van die Jlag. Submisfien kennen nietVerbooden Snorden. 

x. È " ^ U s verre van privilegiën der perloonen en faken, vanwel-
1 I k e alle oniè Ordonnantie niets uitdruckelijk heeft: maerdoor 

• • ^ de gemeine rechten en flijl van prailijke zijn alle die dingen aenge-
nomen en yaft geftelt. De tweede reeden waer door de ordinaris recht-
geding wort verandert is in de Ordonnantie (a) uitgedrukt, te weeten 
als burgers, en huiflieden %by den Rechter, waer onder fygezeeten zijn, 
het recht wort geweigert of onbetamelijke vertoogen; in welken gevalle dan 
het recht geweigert, of te lang uitgeftelt is, zich ten eerften tot het Hof 
i a n begeeven, end' party daer toe brengen dat hy hem daer moet vol
gen; en fulx niet alleen in't begin van't Proces; maerook in den voort-
gank deflèlfs , al was het nae by de fehtentie , dewijl 'er anders geen 
middel is, om fùlke quellingen te verbeeteren. 

2. Ende maken haer onder anderen bier aen fchuldig fòdanige Ne-
der-richters, die dikwils veel weeken, jae maenden laten verby gaen, 
fbnder recht-dagen te houden , waer door alle faken in het war, en 
in't wilde lopen,. als partijen op haer veriòek, en op haer tijdt de recht-
dagen niet en verkrijgen, foo is haer recht gefchapen om recht uit nae't 
Hof te gaen, maer gefchiedt zelden. 

5. De derde reeden, waer door gezegt is, dat ordinaris recht-banken 
voorby gegaen worden, is vrywillige onderwerpingeoffubmisjte,wel
ke zeer gemein is, ende meeft achter alle contraéten, en inftrumentea 
wort gevoegt. 

4. Van de kracht deler onderwerpinge hebben wy gefprooken , in 
de titel van de Rechts-macht; en kan hier noch by worden gedaen», 

dat 
(a) %,htit,Z.art,t. 
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dat de erfgenamen des genes die zich heeft gefubmitteert, als wefènde 
een wettelijke overeenkomfte uit kracht deflelfs ook ter eerfter tnfian-
tie voor den Hove konnen worden geroepen; teweetenindefakedaer 
in d'erflater zich heeft gefubmitteert fonder wijders, jae de huifvrouw 
wort verftaen door lubmiffie van haer man, ten eerlien voor het Hof 
te konnen worden betrocken, volgens het geene Sande leert, (b) als 
een gevolg van het voogdijichap. 

•y. De reeden hier van is , dat de erfgenaem moet voor alles ftaen 
wat de overledene gedaen heeft , als voor een perfoon wordende ge
houden , en een getroude vrouw volgt allenthalven het recht-gedmg 
van haer man, ende voortsgeüjk^hier boven gez.egt is. 

6. Anders is het feeker , dat d een door des anderens fttbmisjie niet 
wort geraekt, nochte verplicht, óm een andere recht-bank te kiefen; 
fèlf een bezitter van hypotheek aenglprooken wordende met hypothecaire 
aclie, kan voor den Hove niet geroepen worden uit kracht van de fub-
misfie, die de fchuldenaer van wie de hypotheek is afgekomen, mag heb
ben gepaflèerr, om dat een derde bezitter niet en roert, de overeen
komite by een ander gemaekt; end' is alfoo verftaen, tuigende Saekma 
in de fake van Cornelis fALis tegen Heffel N.den ly Decemb. 1614. lònder 
dat men in eeniger wijle kan zeggen, dat het goedt door àiejkbmisjie fou-
de welen gearïeâreert, dat vreemdt is van de rechts-geleertheit om te 
denken, hoewel daer op wel is gezien fterke reflexie nemen: lbo zeer 
dat een exceptie declinatotr , op defên grondt by een bezitter van hypo-
*,W£_voQrgeftelt, met fteekende ftemmen is gerejeâreert, den n Feb: 
1680. doch is naderhant exprefielijk anders verftaen , in de fake van 
Dr. J. B. contra P. R . den iojuhj 1681. 

7. Submiffie gefchiedt of onder een feeker gerichte of onder alle; die 
onder een fèeker gerichte is meeft gebruikelijk onder den Hove kan ech
ter op een Neder-gerichte van gelijke gefchieden. die onder alle Ge-
richten moeten worden verftaen, van alle, daer men fijn partije met cita
tie beloopt; en kan ik geen reeden zien, waerom fodanige fubmiflîe de 
junfdiïïie van het Hof niet mede foude fundeeren; hoewel het in Hol-
iandt anders verftaen wort volgens het G.artic. der ampliatie van Inflruüie 
van den Hove van HolUndt) dat nae allen Ichijn partikuliere reeden heeft: 
maer als de Notarien in de inftrumenten ftellen, met fubmis/îe, foo nae 
rechte, gelijk wel gebeurt, daer kan noch generale noch fpeciale jkbmis-
Jie onder een feeker Gerichte of onder het Hof door worden verftaen; 
maer alleen dat de man zich onderwerpt alle rechts-midelen, die men 

S 2 foude 
(b) eerjle boek tit. 1. defi 3. 

wumkes.nlwumkes.nl



»4p Heedenfdaegfe Recfosgeleertheyï. 

foude korineh gebruiken T 't welk buiten dat allenthalven verftaen wortj, 
en is foo by den Hove geweefen den zSfeptemb: 1680. in de fake van. 
Anne Sjoukes ,. voor hem ende in qualiteit impetrant, excipieerde. contra 
Antje Rinnerts Grettinga-Yoor haer in qualiteit gedaegde en excipieerde,. 

8. Hier voeren is ook gezegt, dat ftilfwijgende jubmisjje gelchiedt,. 
wanneer men geciteert zijnde voor een Rechter, ten eerften dage die
nende, geen exceptie ftelt, foo als d'Ordonnantie verejfcht (e) mits d'Im-
petrant met fijn libel gereedt ¾y j want i-ndien ik het eyfch, en hy het 
niet leevert, foo mag ik naderhant noch exceptie ftellen. Maer als de 
gedaegde geen libel eyfcht, noch exceptie ftelt daer hy gecompareert 
is, foo wort hy verftaen zich den Rechter te onderwerpen,. al had-
de partije niet gedaen; als de fake gecontihueert tot den naeften recht-
dag, en fulx in de Rjolle was aengereekent -y gelijk by den Hove meer
malen is geweefen, ende jongfl in de fèlve iake van Anna Sjoukes, con
tra Antie Grettinge den a8 feptemb: 1680, 

9. Is ook verdaan, dat twee en twee een aekoort hebbende gemaekt 
met fobmiffie, foo dat yder twee maekten een partije, naderhant d'ee-
ne twee queftie onder hær krijgende , de fubmiifie tot dien gevalle: 
niet behoorde t om dat die twee in het inftrument met malkanderen, 
niet te doen hadden gehadt, noch aen malkanderen verbonden waren „ 
maer een en de felve perfoon hadden geprefenteert, op de requefte van 
D. D. Predikant op de ÎL den % Moert 1680.. 

10. Voorts dewijl de fubmisfan zeer dienftig zijn, aen de Heden om 
kort recht te bèkoomen, en uit over-eenkomfte beftaen, rakende een yder 
fijn patrimoni,, foo volgt dat fodanige lubmiffien niet konnen worden 
belet nochte verboden,. niet meer als andere poititen van difpofitie over 
yder fijn vrije eigen goederen, fchoon de Neder-rechters mochten den
ken dat haer macht ende profijten door de felve bekort wierden ; im
mers foo lange niet kan worden getoont, dat fodanige fubmifîien nadee-
üg fouden moogen zijn aen de gemeine welvaert. 

(c) tit, Van exceptie aït.i. 

XXVIII. K* 
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X X V I I - I . K A P I T T E L . 

Van rverfcheydenheh der juri/difåten. 

Vierde oorfaek » Verjcheidenhei' Van jiirifdiElkn oVer de ptrfóonjetr. ï&eden hhr 
Van, en htnft der advocaten daer ontrent, f^erfiheide geleegentheit der goederem 
raeht dit VriVilegie niet. Limitatie daer Van in erf-Jcbeidingerh Immtjfien Uitleg* 
ginge Van ie Ordonnantie daer oïet. 

t, *¾T *7* Olgt de vierde oorfaek van rechts-gedings verandering „ 
¾ / welke is verfcheiàenheh van.jurifditlie, (a) waerindeperfoo-

• nen die men roepen wil zijn woonachtig, fehoon niet een 
van haer den Hove ter eerfter inftantie onderworpen is; en fulx heeft 
foo wel plaets,, als .'er veel erfgenamen zijn van een oorspronkelijke 
fchuldenaer, als wanneer fy alle van aenbegin aen een fake deelachtig, 
zijn 5 wel te weeten de -verfeheidene jmifdiiïien moeten alle in Frieflanàt 
zijn y want of een der partije in een andere provintie woont, dat geeft 
geen veranderinge ten acnzien van de rechts-mæht alhier , j2.eîijk by àen. 
Hove verftaen is in de fake tulTchen de Advocaten L.en H. tegeöE-
üfabet Indifcheraven 15. Novenb: 1681. 
•-•%. De reeden hier van is voor oogen, om de proceffente verminde

ren , ten einde men niet gehouden ¾ude zijn, om op veel plaetfen t e 
gelijk over een fake te pleiten -r edoch moet defe reeden waerachtig^ 
zijn, want de Advocaten zijn dikwils daer op uit , dat fy d'een of d'an-
der by de partije die fy roepen willen , voegen, om alfbo d'infiamie-
voor het Hof vaft te maken r en by,den voortgank van het proces-
laten fy dien bygevoegden varen, en maken haer vaft aen den eenen 5 
doch yemant dâ er van bedenken hebbende, kan van aenbegin proteftee-
ren iâlfs-recht tex willen blijven, om naderhandt exceptie te mogen Hel
len, indien bevonden wort, dat die fake den anderen niet en roert. 

3. Wel te weeten, de woonplaetfe der perîòonen moet in verfehei
dene jurifdi£tien zijn, want of de goederen daer men proces over maekt 
wel in verfeheidene plaetfen gelegen zijn, fulx kan in defen geen ver
anderinge maken; want ia d'aátie perfoneel, foo wort op het goet niet 

S 3, gezien» 
t»y Qrd, ti'UVoorf. art, $, 
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gezien , maer op de wooninge des perfoons alleenlijk ; is fy op het 
goet, foo moet de eyfcher of de perfoon aenfpreeken, om al het goede 
te gelijk, of hy moet yder fluk eyfehen, waer het ligt; is het te doen 
om een erveniffe te deilen, welkers goederen op verfcheidene plaetfen 
leggen, dat moet ook gefchieden daer het meelte goedt ligt, of daer 
de mede-erfgenaem woont ; byfonderhjk om dat in de erf-fcheidinge 
niet alleen queftie over het goedt is ; maer ook wel perfoneele pr&ftatien 
moeten vereffent worden, waer van op fijn plaetfe gemelt is, en wordt 
daer op een gewijfde by Saekma gemelt, tufichen facobKantervan Oo
ft en gedaegde en excipient, en Botje Meinerts exciteerde den 1 Maert 1600. 
nter vooren ook^vermeldet. 

4. Mogelijk foude het echter konnen zijn , dat dit anders mochte 
gebeuren, mgevalle een erfenifle wierde geëyfcht; want die kan, of 
ter plaetfe der wooninge van de Bezitter , of daer de goederen alte-
mael of het grootfte gedeelte geleegen zijn , aengeftelt worden, in
dien nu in veel jurifdic¾ien even veel goedt is geleegen, fòo moet of 
d'eyfcher de keur verliefen van op een der twee plaetfen te mogen 
ageeren , of hy moet ten aenzien van de geleegentheit der goederen 
Voor het Hof konnen gaen. het laetfte fchijnt tot minder quetfinge te z.ij» 
ais het eerfle. 

ƒ. Noch fterker foude dit konnen gezegt worden als 'er immisfie in 
depojjèsjîe van verlcheidene geleegene goederen, een en defèlvefchul-
denaer toekoomende wierde verlòcht ; want fulx niet als ter plaetfe 
daer het geleegen is kan gefchieden, en dewijl niet een van de Rech
tens van de plaetfe d'immilîie in alle goederen kan doen, loo moet het 
noodtfàkelijk tot den Hove vervallen.' 

6. Het welk dan mede door onfe Ordonnantie begunftigt wort, 
Welkers woorden aldus Luiden, doch wanneer een fake tegens gedaegden in 
verfcheidene jurifdiUien voor viel, fal de felve fake ter eerfier mftantie voor 
den Hove beroepen mogen -worden, daer wort gezeit, als een fake voorviel 
in verscheidene )urifdi£tien , foo kan dan ook verfcheidenheit van jurif-
diótien, ten aenzien van faken het recht-geding veranderen. 

7. Alhoewel om de waerheit te zeggen de woorden van de Ordon
nantie ictujnen een weinig geholpen te moeten worden ; mits daer on
der Hellende het woordeken wonende; in defer voegen , foo wanneer een 
fake tegen Gedaegden in verfcheiden jurifdiBien woonende voorviel: invoegen 
de zin foude zijn, dat de wooninge der gedaegde over een fake in ver
fcheidene jurifdictien veranderinge maken, maer niet het aenzien der 
fake op de verfcheidentheit der jurifejiótien: want dewijlfeekeris, dat 
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I. Boek, X X I X . Kapittel. ' 14.3 
de w¾oninge der perfoonen de voornaemfte gront is van defe veran
dering, en het anders niet als in byfondere gevallen plaetfe kan hebben, 
foo is beft de woorden in den gemeinen zin ende voor het meefte ge
bruik te neemen. * 

XXIX. K A P I T T E L . 

Van Jamenbangtnge der faken. 

Vyfàe oorfdek fçamenbanginge Van faken > ten deele oVereenkoomende met het Voor-
gaende. Vaer Van echter ook Verjcheelende. TreVentie beeft diklvils in fodanigs 
dingen plaets. Rader gebruik "Van defe oor fake , ten aenfien Van Verfcheiden a&ien. 
Ook noopens VerVallene boedels. Màer niet in cas Van abandon. Nader de-
du&ie Van defen. Gevoegde in een proces , Veranderen mede Van jurifdiêlien * 
en exempelen. 

I - * " \ yr^ëc ^ e vijfde oorfake die wy gezegt hebben, datdeordi-
^L/ narifè Recht-bank kan veranderen» te weeten z^amen-han-

• ginge van faken, die niet bequamelijk gefcheiden konnen wor
den , en derhalven voor een en de fèlve Rechter moeten worden ge-
bragt: (*) dele reeden koomt wel in eenige dingen overeen, met de 
voorgaende , maer fy is 'er ook verfcheiden van ; fy koomt 'er met 
over een, ten aenzien van fulke laken, die wel uit veel ende verichei-
dene pointen beftaen, maer die echter een gerichte maken, gelijk daer 
zijn de aótien van erf-lcheidinge, van Mombers, en alderhandereekfe-
ningen, van maetfchappijen, en diergelijke: want het op een uitkoomt,, 
of ik zegge, dat alle erfgenamen, Mombers en Mede-genooten, om de 
'eenigheit der fake niet te fcbeiden, moeten alle te zamen koomentotden 
hoogften Rechter, die haer alle gemein is >. dat is het Hof, dan of ik 
Zeg, dat fuls gefchiedt, om dat de faeks genoot en in verfcheiden jurifdi&ien 
woonen, waer van defê of geene niet kan worden uitgekooren om fe 
alle te doen verfchijnen, maer dat het felve voor het Hof, welke fy al
le onderworpen zijn, moet gefchieden. 

2,. Evenwel dit onderfcheidt is'er tufTchen beyden,. dat verfcheide-
ne woonplaetfèn der perfoonen , de gemeine rechtbank nootfakelijk 

voor 
(a.) /. 10. CJejuà, dix. ad tit. ff. Quib, ex cattf. aàeunà.jHk 
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14-f Heedmfdaegfe Rechtigdeertheyt. 
voor den Hove moeten brengen ; maer als ik zegge, dateenigheit, 
en ongedeiltheit der fake , veele tot een rechtbank , daer fy anders 
niet toebehooren, kan brengen , foo verflae ik fulx niet alleene van 
het HofT, maer ook van de Neder-gerichten, wanneer de fake , die 
€en recht-geding maekt, daer behoort; of ook wanneer de principale 
perfoon die men aenfpreeken moet, aldaer is woonachtig; by exem
pel , ik^ wil een ervenijjè ejfchen, waer van de pricipale ftucken leggen m 
Hrefî-Dongerdeel, doch eenige zijn ook. geleegen in Oofi-Dongerdeel, tn Fer-
werderadeel, in Dantumadeel, alle die bezitters moeten voor het Ge
richte van Weft-Dongerdeel verfchijnen , als fy daer geciteert wor
den ; van gelijken een Curator die het bewint heeft gehadt woont tot 
Dockum, en d'andere mede voogden in andere plaetfen; debewint-
hebbers tot Dockum zijnde geroepen , moeten de andere mede ver
fchijnen , mits de citatie door't Gerichte van Dockum gefchiede by 
reqmlîtie, dat is te zeggen, by wijfe van verfoek j welke requifitie ech
ter de Officier der plaetfe niet fòude konnen weigeren, of weigeren
de foude daer toe door gezag van het Hoff konnen worden gedwon
gen , immers nae reeden van Recht, om dat de wet daer ligt van de 
eenigheit der faken niet te verdeilen , ende pleiten niet te meenig-
vuldigen. (b) 

3. 't Is echter alfoo , dat in alle diergelijke gevallen de faken ook 
recht uit voor den Hove konnen worden betrocken , en heeft dien 
te nevenspraventie, dat is, voorkoominge plaets, invoegen daer het 
recht is aenhangig gemaekt, het moet voltrocken worden, zegge dat 
alle die dingen voor den Hove ten eerften konnen worden gebracht, 
niet om de t' zamenhanginge der faken, maer als fy perfonen raken, 
in vericheiden Jurifdiótien gezeeten j faeks conjunctie alleen zijnde 
brengt het niet voor den Hove, nae reeden vaft Rechte, gelijk even 
gezegt is. 

4. Maer ejgemlijker behooren tot defe vijfde foorte foodanige faken, 
die in haer natuir verfcheiden aftien maken , en niet te min om de 
zamenhanginge der dingen voor een Rechter moeten gebracht wor
den , hoedanige zijn de petitoire en pojfejfoire middelen", want hoewel 
die in haer eygenfchappen veel verfcheelen , nochtans om dat fy ten 
aenzien van de bewijfèn , fcer overeenkoomen , en eenderley laken 
betreffen , foo moeten fy voor een en defêlve Rechter worden ge
bracht j is het pojfejfoir ten eerften voor den Hove geweeft, foo moet 
het petitoir daer ook blijven, fonder dat het kan aengeftelt worden ter 

plaetfè 
(b) /. 10. C. dejudic. 
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I. Boefc, X X I X . Kapittel. 14? 
plaetfe daer het goedt geleegen is, en lbo mede voor den Néeder-
rechter. 

5. Een fchuldenaer by eenige Crediteuren geperft om te betalen, 
en daer door genoodtlàekt fijn goederen over te geeven aen de Credi
teuren voor het Gerechte daer hy is aengefprooken , foo moeten de 
Crediteuren, op andere plaetfen wonende, ende haer nog niet heb
bende geopenbaert vérfchijnen daer de gemeine boedel is, en de laelt 
een aenvank heeft genoomen, ten einde by ackoort, of by uitipraek 
van preferentie de goederen mogen worden gedeilt ; want alhoewel 
yder Crediteur een byfondere ac¾e heeft, foo is het echter alldan een 
gemeine fake die fonder verderf van de boedel niet kan worden ge-
fcheiden ende gefcheurt, de citatie wederom in fuiken gevalle moetende 
zijn recjuifîtorMel.- en heeft dit mede plaets, foo wanneer een boedel door 
verfterf is defilaet gemorden. 

6. Moogende defè dingen alfoo wel voor een Neer-gerichte ge
schieden als voor een hoog' Hof, om reeden als vooren. 

7. Maer als een Debiteur abandon van goederen felve koomt te doen, 
ende fijn Crediteuren in verfcheiden jurifdictien gezeeten, wil laten roepen 
voor een Commifiaris van een Neder-gerichte, fulxkanhy niet ten ef-
feéte brengen, dewijl hy de fake eerft willende beginnen, de Crediteu
ren moet foeken daer fy woonen, en geenzints voor fijn gerichte kan 
krijgen, nademael voor het felve de fake noch niet is vaft gemaekt, 
't welk door fijn Crediteuren moefte gefchieden , die hem op fijn 
woonplaetlè mochten hebben geroepen, en by gevolge kan alldan niet 
worden geftaen op de eenigheit des gedings, invoegen in luik een ge
valle het abandon met den aenkleeve van dien, niet als voor den Hove 
kan worden beleidt. 

8. Het gevoelen nochtans van anderen is, dat fodanige boedels ion<-
der onder/cheidt moeten koomen aen de Hoven, foo wanneer alle Cre
diteuren haer niet gewillig onderwerpen onder een Neder-rechter; en 
defe de iâke voor het Hof betrecken willen; vvaer toe gebruikt wort 
de text van de Ordonnantie, (c) 

9- Zeggende dat faken, rakende perfoonen in verfcheiden jurifdittien ge
vesten , ter eerfier infiantie voor den Hove moeten koomen, maer het ant
woordt hier op blijkt uit het geene te vooren gezegt is, van het on-
derfcheit tuflehen verfcheidentheit der jurifdiUien , en zamenhanginge 
van faken; i's echter het contrarie verfcheiden malen verftaen, engeoor-
deelt, ook wel anders, gelijk in de fake -ym facob Hooglander, contra 

I I Deel ' Aa d'erf-
(c) cap: "ttif den HoMe jufticiabel is art. z. 
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s ^ Heedenfdaegfe Rechtsgehertheyf, 
d'erfgenamen van Steeven fanfen is verftaen dat een Crediteur wooneiv 
de tot Leuwaerden, geciteert zijnde by reqm/ttie voor het Gerichte van 
Schoterlandt, alwaer het abandon gevallen, en de t'famenloop der an
dere Crediteuren begonnen was, ende niet gecompareert, naderhandt 
de fake niet konde betrecken voor den Hove, fchoon hy eenappoin-
tement hadde van't Hof, waerby 't Gerechte van Schoterlandt: verbo
den wierde verder in de fake voort te gaen Dies de requirant wierde 
verftaen met prefentatie van partijen te vreeden te moeten zijn, van te 
komen verfoeken infèrtie in ende voorts hem onderwerpende de 
uitgefprookene preferentie voor het Neder-gerichte voor de hondfda-
gen 1680. 

10. Veel meer moet yemant voor een Rechter koomen, die hy niet 
onderworpen is, als hy deelachtig is aen een proces by maniere van aen-
hangfel. by exempel een Meijer wort aengefprooken van yemant die 
zich voor eygenaer van fijn bewoonde fate landts uitgeeft, de Meijer 
moet fijn Landt-heertülx bekent maken, en die, fchoon onder een an
der recht-geding gezeeten, moet verfchijnen, daer het proces aenge-
leidt is. (d) 

11. Een verkooper moet zich ook inftellen voor het Gerichte vart 
een kooper, als die door een derde wort aengefprooken om d'eygen
dom van het verkochte goedt, om hem te verdeedigen ofte adfifieeren» 
foo^wanneer de kooper fulx heeft bekent gemaekt, gelijk voor defea 
is geleert. (e) 

(d) l. uit. C, ubi in rem 4>t~l. (e) Sande 1 boek, tit, 1. def. f. 

X X X , JKLA-
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XXX. K A P I T T E L . 

Van Reconventie. 

Wat reconventie %y , en "toaerom hier Verhandelt, K<tn gefchieåen in alderhande 
faken, doch niet altoos te gelijk. ICan altoos Voor de fententie gefchieden. Ree
denen hier Van. Onderscheidt echter, of reconventie in't begin of in't einde "toerde 
geftelt. RgconVentie brengt beider^ijdts fubmiffie mede. Reconventie altemet nooàt-
fakeVjk. heeft geen plaets in appel, en executie. In fiimmaire procejjèn niet 
altoos. Noch ook als d'eene a&ie nae d'j'andere moet "toacbtcn, "tfaer Van een ex-
empel. Om de felve reeden kan geen reconventie petitoir geftelt "borden tegens een 
Æie pofftffoir noch in maintenúé. Hy hout ook op in crimineele aenfpraken. Te -
gen reconventie geen contra reconventie , maer "toel compensatie. tViefe kan aen* 
ftellen. Foor "9tat lichters, 

i. lÉ •""% E zefte oorfàek van ongewoonlijk rechtgeding is reconventie^ 
I 1 dat is wederaenlprake, welke gedaen wort by een gedaegde 

•*~-*^ die den eyfcher voor den felven Rechter, daer hy voor is ge
roepen wederom aenlpreekt, geduirende het felve proces. Eigentlijfc 
moefte hier van een weinig beneeden gehandelt worden, maer om dat 
wy 'er toch hier van moeten Ipreeken , Tullen wy 't fonder wanordere al
hier wel t'eenemael konnen afhandelen. 

2. Reconventie kan gefchieden in alderhande laken, Schoon geen 
gemeenfchap met elkander hebbende , wanneer fy te famen konnen 
worden afgepleit, al was d'eene/ifOTjá, end'andereverwertenz/%«*/'d, 
in welken gevalle nochtans de Rechter conventie, en reconventie lòude 
moeten fcheiden, invoegen de conventie, dat is d'eerfte eyfch terftont 
afgedaen wierde, en de reconventie op bewijs geweefen , gelijk dik-
wils gebeurt, en jongft geoordeelt is, in de fake van Dom. Wûhelmw 
Brakel in quditek tegen Geertje Inthiema voor Kerfiijt 1679. bet lelve lòu
de in tegendeel ten profijce van de-reconventie mede plaetfe konnen 
hebben. 

5. Niet tegenftaende men anders gemeinelijk zegt, dat conventie en 
reconventie nevens den ander als op een ftap moeten gaen, want liilx 
niet altoos kan gefchieden, nademael toch reconventie niet alleen in den 
beginne van het proces, maer ook naderhandt kanaengefteltworden, 

Aa 2 iòo 
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foo lange de faek niet is gebragt in ftaet van wijfen ; want de wet
ten daer op de reconventien fteunen, geen onderfcheidt in defen ma
ken, (a) 

4. Te weeten, de reeden waerom ingevoert is, dat een gedaegde 
den eyfcher om ganlch verfcheidene faken voor den felven Rechter 
wederomme dan aenlpreeken, is tweederley : d'eerfte om dat de eyfcher 
nu reede kan verfcheenen zijnde, voor des gedaegdes Rechter, den lèlven 
erkent heeft, hebbende geen reeden om zich den fèlven te ontrecken 
die anders yemant wel kan bybrengen, als hy voor een vreemde Rechter 
op een vreemde plaetfe geroepen wort. 

5. De tweede reeden is, op dat men tijt en kollen foude winnen, 
met twee faken te gelijk, voor een Rechter, door een en defelv e Ad
vocaten te bepleiten; waer by koomt de derde reeden , om den ge-
daegden te begunftigen , welkers voordeel de wetten allenthalven in 
acht hebben, het welke niet gering is, dat ik^mijnparty kan dwingen, 
om met my te pleiten daar ik. woon, in plaetfe dat ik anders den eylcher 
elders hadde moeten foeken, om het mijne wederom te bekoomen. 

6. Defe reedenen, infònderheit d'eerfte, laten zeer wel toe, jae bren
gen mede, dat reconventie, gelijk gezegt is-, t'allen tijde lbo lange het 
proces duirt, mag aengellelt worden; edoch met dit onderfcheidt, dat 
als de reconventie by den eerften eyfch wort aengellelt, als dan beide 
inftantien te gelijk moeten voortgaen, fonder dat de gedaegde verder 
in de conventie behoeft te procedeeren, voor dat de eyfcher op de re
conventie geantwoordt , ofte fijn gnefs heeft voorgeftelt; maer als de 
reconventie nae den eerften eyfch koomt, foo willen de Recbts-ge-
leerden, dat de conventie op de reconventie niet behoeft te wachten, en 
is foo by den Hove geweefen mjfchen Rmrd zAbbema Impetrant conv. 
en Excipieerde reconv. tegen Poppms Boorjma De gedaegde had inhetdu-
plijk reconventie geftelt , wa-r tegen de Impetrant excipieerde , zeg
gende , dat hy niet gedachte te tripliceeren, en reede een verftek om te 
dupliceeren tegen de gedaegde bekoomen hadde, maer het Hof heeft 
d'exceptie gerejecleert, des dat de conventie door de reconventie niet 
fôude worden opgehouden, den z$.OBob. 1643. (b) Edoch is door-
gaens de praótijke foo, dat als de reconventie wort geftelt, voor het 
interlocutoir, dat is, eer de làek o~ hewijs geweefen is, alfdan conven
tie , en reconventie te zamen kac. ende na malkander wachten; maer' 
áls het gefchiede nae de interîocutie, dat zelden by ons gebeurt, foo 
loude de conventie fijn voortgang hebben , en de reconventie mochte 

volgen, 
(a) Ziet Ztttph:tit,recony>a»kan.i. (b) Kautadccif.itf. 
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volgen l maer de reeden van recht fòud' eerder willen, dat een impe-
trant, als hy wil, nae rechte kan voortvaren, fonder na de reconventie te 
wachten, ingevalle fè nae de Utis contefïatie geftelt is. In allen gevalle 
is waer het geene terftont gezegt hebbe, dat als een Rechter de con
ventie bevint klaer te zijn, om afgedaen te konnen worden, en de re
conventie met onfèekere feiten belemmert, hy alfdan de conventie 
dadelijk kan afdoen, en de reconventie laten op haer bewijs, die ook 
vervolgt wort , fchoon van de conventie mochte zijn geappelleert. 

7. Uit d'eerfte reeden boven verklaert , kan lichtelijk worden af-
genoomen dat conventie en reconventie wefende beiderzijdts gefchiedt 
llilfwijgende fubmisjte van beide partijen onder den Rechter te weege 
brengt, invoegen d'eyfcher weder aengefprooken zijnde, geen exceptie 
declinatoir kan ftellen , dat is, zich niet kan ontrecken dit recht-ge-
dingg, als het felve niet onderworpen zijnde, ofte den Rechter, als 
hem verdacht, en partijdig zijnde niet kan werflen; en de reeden laet 
niet toe, het onderfcheit dat eenige maken , als of die exceptien kon
den worden aengenoomen, als de reconventie niet terftont op den eer-
ften eyfch wort geftelt, want ook d'eyfcher alfdan den Rechter met 
fijn eyfch te doen heeft erkent, en zich den felven onderworpen, van 
gelijken de gedaegde met het ftellen van de reconventie wort geacht 
in den Rechter te confenteeren. (c) 

8. De tweede reeden voóren verhaelt, is van fuiken belang, datfy 
de reconventie niet alleen maekt geoorloft, maer ook eeniger mate» 
noodtfàkelijk , immers foo verre, dat geduirende het proces van con
ventie de gedaegde niet vermach den eyfcher om een ander fake voor 
een ander Rechter te roepen, al was het ter Woonplaetiê van den ey
fcher, maer hy moet reconventie ftellen voor den felven Rechter, of 
wachten tot het einde van het proces, ten ware de fake fodanig was, 
dat 'er geen reconventie plaets hadde. (d) 

9. Daer zijn ook fulke gevallen, in welke geen reconventie geleeden 
wort, of immers niet in maten en voegen ; fy wort niet geleeden in 
proces van appel , wanneer fy ter eerfter inftantie is nagelaten , (e) 
fy wort ook niet geleeden in proces van executie beide ontrent 
om defelve reeden ; ten einde de procefTen niet al te lang fouden 
worden opgehouden , 't welk de gedoemde met fulke naefîeepen-
de reconventien Schijnen te willen doen, (f) ook niet daer het 

Aa 3 offt-
(c) Ziet JZutpb. tit. Voorf. dtî. ¾. 9. (d) No*. ç6, cap, 3. Zutpben tit. 

Voorf. art. f. (e) by Sande eerfie boek tit 6. def. 1. (f) Sande til. 
Voorj: de/ 3. 
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officie van den Rechter buiten iechtelijke aenfpraek alleen Wort ver-j 
focht. (g) 

io. In extraordinarife ofte fommiere proceffen, die haeftelijk nae 
rechts-ordere moeten afgepleit worden , heeft reconventie geen plaets, 
ten zy de wedereyfch van gelijke natuire kort, ende Sommier is, (h) 
of anders, indien men de recon¾entie foude willen toelaten, op dien 
grondt, dat de eyfcher den Rechter heeft erkent, foo moefte men de 
inftantien fcheiden, fonder die te laten op een Hap voortgaen, al was 
de reconventie van aenbegin geftelt; om dat anders een eyfcher van 
het Ibmmier proces ongelijk foude gefchieden s indien fijn làke, door 
een ander van langer train opgehouden foude worden. 

i i . Het fpreekt ook van fèlf, dat reconventie niet kan aengeftelt 
Worden over een fake die noodtfakelijk wachten moet nae d'uitkom-
fte van de conventie, by exempel, yemant wort aeiigefprooken om 
een ervenhTe te reftitueeren, door dien hy geen zoon van d'overlee-
dene foude zijn, hy ontkent fulx, en eyfcht echter by reconventie, dat 
hem een fervituit als eygenaer van het erfgoet , tot lafte van de ey-
fchers huis , of landt lal worden toe geweefèn , de reconventie is te 
vroeg ; om dat eerft afgedaen moet worden , het geding van fijn 
zoonfchap. 

12. Om de felve reeden kan in een pojfejfoire aenfpraek geen recon
ventie worden gemaekt tot het petitoir, om dat de queftie van het be
zit noodtfakelijk moet voorgaen , en die van eygendom moet vol
gen , want het lpottelijk foude zijn yemant in een fententie tot het 
bezit af, en d'eygendom toe te wijfên, om dat defe d'andere terftont 
foude inflocken ; behalven dat de pojfejfoire middelen Ibmmier zijn, 
en de petitoire zijn ordinaris, en is allbo by den Hove geweefèn in 
de fake van esîntje en Trijntje Gerrits cum fociis excipienten tegens 
de kinderen en erfgenaemen van farig Gerrits , Excipieerden den i Aiej 
1 6 7 8 . 

13. In crimineele faken kan reconventie heedenfdaegs geen plaetfè 
ter weerelt hebben , maer in civile aenfpraken uit oorfàke van delict 
kan fe foo wel gefchieden, als om contraâen, dewijl het beiderzijts om 
geit te doen is. 

14. Tegens reconventie kan geen contra reconventie worden geftelt, 
om de proceffen niet in't oneindig te verwerren, maer compenfatie 
kan in reconventie feer wel te paffe koomen , om datfè niet en ge-
fchiedt, by maniere van actie, of van -weder-aenfprake, maer by wij-

fc 
(ê) Sand. Ut. Voorf, de/, 3. (h) Zkt Zutfh: tit, Voorfi M, Ir, 
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fe van exceptie, ofte van flechte aenwijfinge , dewijl haer kracht otr 
middelijk van rechts-weegen geoefFent wort, foo als hier boven over
vloedig is geleert, en koomen ook de rechts-geleerden daer in over 
een, dat compenfatie krachtiger is, en favorabiler als reconventie ; lülx 
een wet fpreekende van compenâtie geenzins tot reconventie kan wor
den uitgeftrekt, waer van hier boven ook^ is gehandelt. 

15-. Reconventie kan aengeftelt worden, by allen die rechtelijken 
eyfch konnen doen, en alle die bequaem zijn om voor recht te ftaen; 
het is een vrage of een gelaftigde en een cesfienaris reconventie kan ge
bruiken en lijden moet , edoch hier van is hier boven in de tijtel van 
laji-geevinge in eigen faken gejproooken. 

16. Sy kan aengeftelt worden voor allerhande Rechters foo or-
dinarife als gedelegeerde Rechters , maer voor goede mannen die 
by partijen gekooren worden kan geen reconventie aengeftelt wor
den , dewijl fy geen ander macht hebben als om af te doen, het 
geene daer fy uitdruckelijk toe verkooren zijn ; of het moefte een 
iake weefên die van de conventie niet konde worden gefcheiden , 
noch op haer felven bèftaen , gelijk mede in het Kapittel van goede 
mannen. 

XXXI. KAPITTEL. 

Van arreften y eerftelfå op de perfoonen. 

Wat arrefl ?y. Wat hier "van in JCeyftrlyke vechten bekent %y. Hoe Verre de 
frablijke gaet» en om "Kat reeden. In Friejiande Kjyferlyk recht. Gewoonte 
der Stadt Leeuwarden. Die fuik arrefl gebruiken , moeten het ook in Frieflandt 
lijden. En foa kan 't tegen Vreemde niet tvel mijjen. Ordonnantie pœnael om 
niet te Vertreckcn. inVolginge aen arrefien maekt geen fubmisfie. Wie arre-

fieeren kan. Worden Verbooden doode lichamen. In het fterfhuis terwijl de doo-
àe. boven aerde fiaet. Ouders "toorden ook Verbooden. Ook jlmbaftaáeurs. Geen 

fiudenten. 

¾. "TF""V E zeevende en laefte reeden, waer door wy gezegt hebben 
1 Idat yemant een vreemde rechtbank wort onderworpen , is 

-R—^ arrefl , door 't welke verftaen wort een aenhouâmge van 
âeperfoon of hetgoedt van een fchnldenaer by fijn Crediteur door anthoriteit 

van 
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van de Överigbeit met nevens gaende citatie gedaen; hier uit blijkt dat de 
arreften zijn of perfoneel of op het goedt ; wy Sullen eerft fpreeken 
van arreften derperfoonen. 

2. Sodanige aenkondinge is in Keyferlijke rechten niet verder be
kent als wanneer een fchuldenaer op de loop is, of met goede reeden 
verdacht om te willen vluchten, en duirt defe aenhoudinge lbo lange 
tot dat de fchuldenaer cautie geftek heeft van te lullen verfchijnen voor 
Rechte, ten zy de fchuldt. bekent of liquijd is uit fêntentie of uiteen 
inftrument dat niet wederfprooken wort, want alfdan.de aengehoude-
ne niet als met voldoeninge kan los geraken gelijk ook die wettelijk 
aengehouden is , de onkoften moet betalen eer hy los kan koomen , 
immers foo hy betalen kan , anders moet de Crediteur die het arreft 
verfocht heeft daer voor ftaen , gelijk dan alle die haer fchuldenaers 
laten vaft houden en gevangen fètten, het welke nae rechte geoorloft 
is j by gebreeke van ander middel, om te geraken tot betalinge. (a) 
. 5. Maer de praèüjke van heedenfdaegs gaet by de meefte volkeren 

vry verder, fòo ten aenzien van de peribonen, als van de goederen , 
want yder een kan fijn party buitens lands, of in een ander jurifdiûie 
woonende, en by geval zich ter plaetfe van fijn Crediteurs wooninge 
bevindende laten arrefteeren., en citeeren, met dit effect dat hy daer 
door bank-vaft gemaekt en gehouden is te verfchijnen voor het Gerech
te van fijn Crediteur, fchoon hy niet vaft-gehouden, maer flechts hem 
bevoolen wort, om niet te vertrecken, en dat alleenlijk om het ge
mak en profijt van de Crediteur, op dat die niet gehouden fòude zijn 
den fchuldenaer verre te moeten naeloopen. 

4. Maer gelijk in Keyferlijke rechten dit onbekent is, alfoo hebben 
Wy ook in Friefland fodanig recht van arreften niet in't gebruik, noch 
tuflchen Friefèn noch tegen vreemden; ik kan mijn fchuldenaer een 
fries zijnde, in een ander Stadt of Grietenije woonende, wanneer- hy 
in de Stadt, of jurifdiftie koomt daer ik woon, niet laten arrefteeren en 
citeeren s om hem voor mijn Gerecht-bank vaft te maken , maer ik 
moet hem des niet tegenftaende voor fijn eigen Rechter foeken. (b) 

f. Alleen die van de Stadt Leeuwarden geeven voor, fodanig recht 
te hebben; dat fy andere Friefen of vreemdelingen in haer Stadt ge
vonden wordende, mogen doen arrefteeren, citeeren, en alfòo bank-
vaft maken, maer mogelijk is hier niet meer van» als dat fy het nae 
't exempel van andere volkeren, en haer eigen gerief hebben inge voert, 
het welke nochtans geen vol recht kan maken, want een Stadt of grie

tenije 
(*) SSkt bist V<f» Sarde eerfte boek til. 17, def 1, (t>) Sand.tit,y>oerf.def.i* 

wumkes.nlwumkes.nl

alfdan.de
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tenije geen byfondere gewoonte kan invoeren, tegen het recht van de 
geheele provintie, en tot nadeel en befwareniffe van de andere leeden, 
en alle de inwoonders ; ondertuflchen om dat die van Leeuwarden 
haer aen die gewoonte houden, en daer ook recht nae fpreeken, foo 
volgt dat de borgers en inwoonders der fel ver Stadt ook in andere Grie
tenijen en Steeden konnen worden gearrefteert enbank-vaftgemaekt, 
door het recht van retorfîe, dat is, dat een yder moet lijden het geene 
hy tegen een ander doet. (c) 

6. Tegens de vreemden is ook dat recht in Frieflandt niet, dat men
ie hier gevonden zijnde, buiten andere reeden fbude vaft houden, en 
dwingen voor ons Rechter te verfchijnen, foo verre fy ter fake van con
tract , mifdaedt , Jttaatie van goederen, gedane fubmisfîe of anderzjnts, de 
Friefche rechtbanken niet onderworpen zijn, en echter als het lieden uit fo-
danige landen zijn, daer de arreften het voorgemelde gebruik hebben, 
foo moeten fy het felve alhier wederom onderworpen zijn, om reeden 
als op die van Leeuwarden te voorenis gepaft; en in fuik een gevalle is 
hetarreft niet anders als een citatie woordelijk en dadelijk gedaen. (d) 

7. Doch al foo meeft alle volkeren rond om Frieflandt geleegen, 
dele manier van arreften peribneel gebruiken, lbo kan een Crediteur 
in Frieflandt niet lichtmis taften in het arrefteeren van vreemde fchul-
denaers, en wort alfòo allenthalveiî gepractifeert, mits daer neevens 
citatie worde verfocht, andersj wort afgeflagen, gelijk gefchiedt is op 
het requeft van N. Blankhart van Huift, den i4Decemb. 1680. het 
Zy dat hy fîilx doet met vafthoudinge van de perfoon, by noodt en 
op fijn perijkel, of by flechte Ordonnantie, gegeeven op fijn requeft 
tegen den vreemden, van niet te vertrecken uit de provintie, fonder zjch 
behoorlijk^ te hebben gequalificeert , by peene van i,^gouden Friefche Rijders, 
gelijk gemei nelijk wort vergunt, 

8. Sulk een ordonnantie verfcheelt weinig of niet van d'arreften, die 
alleenlijk by monde door bevel van den Rechter op de perfoon ge-
lchieden. het inhouden van d'ordonnantie tot mondeling arreft kan de 
gedaegde voldoen met te kielen een plaets , om citatie te ftaen in de 
provintie, en borge te ftelien van in rechte te fullen verfchijnen, of 
lbo hy geen borge kan krijgen, met eede fulx te belooven; maer als 
hy öok vaft gehouden wort om goede reeden, lbo kan hy qualijk los 
gelaten worden , of hy moet mede* borge voor het gewijfde ftellea 
Ibnder dat hy met Eede daer van kan worden bevrijdt, (e) 

I I Deel. B b 9 . On. 
(•) arg.iit.ff, quoåquifquejur. in alt. (d) Sanàe terplaetje Voorf. (e)JZiet 

fan Zutfhm tit. y>an\arrcjt. art. 10. 
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9. OnderfefTcben die op fuiken arreft of peenak Ordonnantie bor-" 

ge geftelt heeft , wort daer mede niet verftaen zich den Rechter te 
hebben onderworpen , maer kan evenwel beweeren dat hy niet arre-
ftabel is, en zich behelpen met de exc eptie declinatoir, foowelalsofhy 
niet was gearrefteert. 

10. Het recht van fodanige arreften te doen , koomt toe aen alle 
Crediteuren., jae acri alle die eenigerhande imereft^tegens een ander heb
ben, al was het om getuigeniflè der waerheit te geeven, hoedanig eeft 
op borgtochte felf niet kan ontüâgen worden, gelijk mede niet de No-
tarien, Boden en Executeurs, als fy gearrefteert worden om copijen re-
lafen, en wat fy meer ampts-halven keveren moeten, te paffeeren; 
want het geene daerom fy worden aengehouden, wéfende in haer da
delijke macht, foo is ¾r geen reeden om ontüag te eyfehen, vooral 
eer fy dat afgelegt hebben, ten ware gewichtige reeden by haer in tegen
deel wierâe aengeweefen^ 

11. Volmachten in eigene-faken of Cefîionarifen konnen ook bui
ten twijvel arrefteeren; gemeine laft-hebbers geftelt om voor een an
der yets te eyfehen, konnen het ook doen fònder nieuwe en fpeciale 
laft , indien de fchuldenaer geen perfoon is van fuiken konditie en 
waerde, dat hy waevfchijnelijk vatt de Crediteur felve niet gearrefteert 
fòude zijn geweeft , in welken gevalle byfondere , en uitdruckelijke 
laft van nooden fbude zijn. 

12. Allerhande perfoonen konnen worden gearrefteert j die niet ver-
böodenzijn, te weten foo lange fy keven; want doodt zijnde laet de be-
leeftheit, en menfcheîijkheit niet toe, dat men de lichamen fbude ar
refteeren , lbo verre dat men het van een eerlijke begraefFenifîê foude 
berooven; maer indien buitenlandtfche vrienden het felve buiten de 
provintie, of ook buiten de plaetfe des verfterfs wilden vervoeren fòn
der de fchulden te betalen , dat fbude met recht konnen geweigert 
worden, als de beleeftheit met het beftellen ter aerde ware voldaen. 

13. Ja wat meer is, foo lang de doode boven aerde ftaet, mag men 
den erfgenamen niet arrefteeren, of in eeniger wijfe moijelijk vallen, 
felf niet met bezeegelinge van goederen nae Keyfers Wet , het welk 
tot de negende dag toe wort uitgeftrekt, (f) maer dit wort heedenf-
daegs den erfgenamen lbo ruim niet gegeeven, verfeegelinge wort ten 
verloeke der -Crediteuren toegeftaen foo haeft den adem uit is, doch 
meer niet, fbnder groote reeden; want de perfoonen fuipect zijnde van 
vlucht of geweldelijke vervoeringe der goederen s fouden'er wel lie

den 

(f) jîutb. fed mq¼e C.dc fipukhr. Ytol, 
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«den tot bewaringe in het fterf-huis konnen Worden geordineert; wee-
te ook dat nae geleegentheit van perfoonçn, en faken, de bezeegelinge 
by den Hove wel geweigert is, foo lange de doode boven aerde ftondts 
op het verfoek van de fideicommiffaire erfgenamen van Upke Gerk-
Hoptilla en Aeltje Jans, in tijden echte luiden, contra Rein Ger-
kes, wiens foone Gerko Reen overleeden zijnde, verfochten de pre
tendenten tot her fideicommis van eener ftont , bezeegelinge van de 
brieven, en andere effeften het fideicommis betreffende; maer is afge-
flagen tot nae de begraeffeniiTe in den jâre 1660. 

14. Olders konnen van hare kinders niet perfoneelijk worden gear-
refteert, noch andere die in plaetfe van ouderen ftaen, en foude met goe
de reeden tegen fòdanige oneerbiedige kinderen plaetfe moeten hebben, 
de ftraffe by Keyferlijke rechten geftelt, op de geene die haer oude
ren buiten confènt van de Rechter voor recht hebben geroepen, te weten 
in vijftig gouden kroonen ofte ducaten, (g) eenige willen dit uitftrecken 
tot broeders en fufters, maer fònder genoegfame reeden, om dat die mal-
kanderen fuiken eerbiedigheit niet fchuldig zijn, en daerom zijn ook 
de goederen van ouders, niet -verbooden gearrefteert te worden, mits 
de citatie tegen haer, tot dien einde geichiede nae behooren. 

i j ' . Ambaffadeurs genieten ook volkoomene vryheit van arreften, 
felf ten aenzien van fchulden, die fy geduirende de ambaflàde, enter 
felver plaetfe mogen hebben gemaekt, om dat fy verftaen worden te 
vertoonen hare meeflers, weefende fittveraine hoofden, die men voor 
geen recht, immers alhier niet, kan betrecken; en is daer van nae lan
ge haperinge, voor weinige jaren gemaekt, en uitgegeeven een Plac-
kaet van de Staten Generael, tot volkoomen bevrijdinge der Ambaffa
deurs, en moeten de lieden toezien, in wat voegen fy haer Crediteeren. 

16. Den Studenten wordt dit felve recht vergunt in de wet by Key-
fer Frederik ten befte der Academiën gemaekt. (h) Edoch hier van is 
geen meer gebruik, om dat de Studenten haer het felve onnut hebben 
gemaekt, door de menigvuldige bankerouten, die fy doen, waer toe 
fy meer geleegentheit hebben als veele andere, door dat fy losbandige 
perfoonen zijnde, gemeinelijk met weinig goederen befwaert zijn; de 
wetten ook der Academie van Franeker , hoewel den Studenten zeer 
voordeelig, geven haer ook geen bevrijdinge van arreft. 

17. Yemant fijn fchuldenaer op feekere plaetfe befcheiden hebben
de , om met hem te zien ackordeeren 3 kan den felven op die tijdt, 
en plaetfe niet aenhouden , want fulx met de goede trouwe ftrijdea 

Bb 2 foude, 
(g) h 2, ff, de in jus, ïocl (h) jîuth, Habita C. nt fil. propatr. 
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foude; Schijnt evenwel niet verbooden om ordonnantie tegen hem té 
verfoeken van niet te vertrecken voor en al eer hy zich behoorlijk 
hebbe gequalificeert, om ten minften de judicature vaft temaken, en 
dus verre van perfoneele arreften, foo die gefchieden door aenhoudin-
ges als door bevel van de Overigheit> by monde of by gefchrifte: vol
gen de arreften van goederen. 

X X X I I . KAPITTEL. , 

Van arrejlen op de goederen. 

arrefi op goederen hoedanig. Heeft plaets op alderhanderoerlijke goederen. Behal* 
' Ven geit tot armen en andere godtVruchtige einden gefchikt. Huifmanne gereed-
fihap nae ICeyferlijke reebten y>ry, difcoers daer o\er. Van Studente hoeken", tra-
Bementen ten deele. Wijfe Van dit arrejl te doen. Citatie, en intimatie, Inti-
matie behoeft niet te gefchieden , door citatie, Fundament Van jurifdiBie oVer de 
geintimeerden- Intimatie moet echter genoegfaem reides hebben. Sonàer intirna» 
tie, is het arrefi, ook ten aençienvan de gearrejleerde nul In kracht-helling enef-
fe.Et Van arrefi. Verruim Van oppofitie fnijdt de arrefteerde niet af fijne defen~ 
fien ten principalen- Noch ook den intimeerie. Van oppofitie, ejfch niet T¾e/ ge-
noomen doet het arrefi Vervallen , feboon de arreftant anders goedt recht badde. 
Conclujie tot Vigoreusheit Van't arrejl alleen, fonder eyfch ten principale niet goedt. 
Verfoek Van peenale ordonnantie in plaetfe van arreft. 

i. A Rrefl: van goederen alleen, heeft by ons plaets,, gelijk overal," 
/--Ik (a) en gefehiedt, of met vaft-houdinge der felver en publij-

«-*-• * ke bewaringe , of door verbodt van den Rechter alleen; 
het eerfle gefehiedt, als 'er perijkel is van' dat het goedt vervoert fal 
worden, end' het ander, foo wanneer men daer geen vreeiè voor heeft, 
beide gefehiedt of van feekere ftucken goedts, ofte van alle roerlijke 
goederen, die op feekere pîaetfèn bevonden worden, en dan wort het 
ièlve bezeegelt ende beichreeven, of liever bewaeit dat veiliger is, want 
anders veele fchuldenaers lbo veel moets wel fouden hebben, om met 
'zeegel en al door te gaen, gelijk in den jare 1679. gedaen heeft eenen 
Mary Pieters genaemt, op Steenhar.fi by Collum, die de goederen, 
door Commi.flaj:is van den Hove befchreeyen ende bezeegelt, by nacht, 

met 
(0 Sande ibatktii.i?, deft; ; 
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I. Boek, X X X I I . Kapittel. if7 
met haer levende have, en alle meubles in een Schip pakte , en haer 
in Groeningerlandt met der woon begaf. 

a. Te weeten, dit arreft heeft plaets en gebruik op alderhande til-
bare goederen , ( want nevens ac¾ie die men maekt over onroerlijk 
goedt kan geen arreft gedaen worden, gelijk de fake genoegfaem felve 
ipreekt) roerlijk goedt, hoedanig het zy, kan gearrefteert worden foo 
des arreftants, als des Schuldenaers eygen; arreft op fijn eigen goede
ren heeft plaets, als het ons ontftolen, of anders quijt gemaekt is, ten 
einde het moge blijven ter plaetfe daer het is, foo lange wy het door 
gewoonlijke a£tie konnen op eylchen; maer meeft arrefteert men fijn 
Schuldenaers goedt, of geit, dat men vermeent onder een ander te zijn; 
jae ook het geene een derde Schuldig is , aen mijn debiteur, kan ik 
onder dien derden arrefteeren. (b) ook het geene mijn- fchuldenaer in 
pandtfçhap aen een ander heeft gegeeven , kan ik onder dien pandt-
houder laten arrefteeren, mits ik hem fijn achterweefen betale wan
neer ik wil, dat hy het goedt aen my fàl overleeveren. 

3. Staet echter te letten, dat geit tot begraeffenifle, en tot onder
houdt van nood-druftige perfoonen toe-ge-eygent, met effect" niet kan 
worden gearrefteert, om dat het menfchelijkegeflachte daer aen gelee-
gen is, dat doode mogen werden begraven, en d'armen onderhouden; 
neemt het ielve van andere Godt-vruchtige oorfàken, als om kerken-
of verbrande huifen te bouwen, en diergeiijke. 

4. De landt-bouw heeft nae Keyfèrlijke rechten ook foo verre vry-
heir van arreft , dat ploeg en eyde, met alle het huifmanne gereed-
Schap, ende beflàg van beeften met kan worden gearrefteert of geexe-
cuteert, iëlf niet om landtfchuldt of fehattinge, (c) wefende iulxby 
de Keyfers yerbooden, by peene van eerloosheit, en vierdubbelt we
derom te geeven, behalven arbitrale fwaerder ftrafFe, by den Keyfèr 
felve op te leggen, de reeden hier van.is, het groote belang dat het 
gemeine beft heeft, by de landtbouw en by de meenigte der boeren 
die haer gereedfchap quiit zijnde'verloopen, en laten de landen woeft, 
het is kennelijk dat dit fceedenfdaegs niet wort onderhouden , en dat 
huifmanne gereedfchappen foo wel gearrefteert, ende by executie ver
kocht worden, als andere goederen; hoewel wyfe Rechtfgeleerden het 
Reyferlijke recht in defen veel meer prijfèn, mogelijk niet fonder reeden., 
infonderheit als by fchaersheit van tijden, het getal der huiflieden ook 
ichaers wort, gelijk Sooby ons ook de vervallene, mitigaders afgebrokens 

B b 3 huifen 
(&) Sand eerfte hoek tîf.tj. àef. r. {<?) L 7 . ^ §• funïï. Jhith agrkttlturaC. 

Qua respign. I, 32, ff, degignor. 
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, 5 3 Meeâenfdaegje 'Rechtsgêleertbeyt. 
¾uifen , in groote meenigte ten platten landen met een droevige fi-
guir betuigen; of dit hier mede foude zijn te remedieeren weete niet, 
maer dat hat helpen foude is feeker, mits daer ontrent ook^andere dingen on-
derk<ouden wierden , tot afweeringe der quade gevolgen , die anders uit defè 
vryheh der boeren lichtelijk konden voortl<pomen. 

jT. Studente boeken hebben de felve vryheit, by privilegie van Key-
fer Frederik* (d) maer gelijk hier boven gezegt is , dit wort al mede 
niet onderhouden , om dat de ftudenten zelden yets anders hebben; 
Eraótementen van amptdragende perfoonen worden by veele ook uit-
genoomen, en 't heeft foo veel reeden, dat de Republijke niet mag lij
den, dat'hare dienaren het onderhoudt, en de profijten van hare amp-
ten fouden miffen , dewijl fy alfdan onbequaem fouden worden om 
het gemein te dienen, by ons wort de middelmaet gehouden, invoe
gen de tractrementen wel konnen worden gearrefteert, maer een officier 
latende gewillig flaen een derden deel van fijn gagie ten profijuvanJijne Cre
diteuren, kan niet worden belet het vordere te genieten. 

6. Geldt of goedt dat uitheemfche Souveraine Machten toebehoort, 
kan ook niet worden gearrefleert , voornamentlijk dat haer uit 
kracht van verbonden en alliantien toebehoort, gelijk fodanig verfoek, 
by eenige Crediteuren van de Keyfer , op de fubfidie penningen fijn 
Majefi. van dele Proyintie competeerende, verfocht, is afgeflagen den 
82Vovemb.i68i. 

7. De maniere van fijn Debiteurs goedt te arrefteeren is dufdanig; 
de Crediteur verfoekt van de Rechter, onder wien de houder van het 
goedt, dat hy in't oog heeft, is gezeeten , bevel van arreft tegen dien 
houder, ten einde hy de goederen niet en fal overgeeven noch pen
ningen tellen aen den fchnldenaer van den arreftant , voor en al eer 
hy van fijne competentien fal zijn voldaen ende betaelt, en iùîx of by 
een flecht verbodt, of by feekere peene, die by den Hove gemeine-
lijk-op z^goude Friefche Rijders begroot wort j Nederrechters kon
nen niet hooger ftellen , als fes Caroli gulden voor het eerfte (e) fy 
gefchieden ook wel fonder peene door een gefwooren Boode of. exe
cuteur ; maer voor den Hove Schriftelijk, en door een Deurwaerder 
indienfe peenael , gelijk doorgaens zijn, anders door een Boode vol
gens Ordormantie. (f) 

8. Neven het arreft moet gevoegt worden citatie van de gearrefteer-
âe, met een benoemde dag, om voor recht te dienen; en den fchulde-

naer 
(<*) à. jîutb. Habita. C. ne fit. po patr, (<0 Ord, 3 boek tit, 2, art, 17. ([) 3 ^ * -

W.y. art. 8,9. 
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I. Boek, XXXII . Kapittel. jT9-
naer wien het geit, of goedt toebehoort, moet kenniffe van het ge
dane arreft, en dag van rechte gegeeven worden, datintimatie genaemc 

wordt, de geïnterefleerde fchuldenaer Intimeerde; ten einde fy beide of 
een van haer fodanige oppofitie ten dage dienende mogen gebruiken, als 
fy te rade bevinden lullen. 

9. De gearrefteerde moet dan noodtfakelijk onderworpen zijn de/W-
rifdiäie van de Rechter, van wien het arreft af koomt, alloo het te ge
lijk is een citatie; maer noopens de geintimeerde, dar is, den fchuldenaer, 
tot wiens nadeel het arreft is ftreckende , is niet van nooden, dat hy 
gezeeten is onder de rechtfmacht van de geene die het arreft vergunt 
heeft y alfoo de intimatie niet meer is als een bekentmakinge en geen 
citatie; moet alleenlijk geblijken dat genoegfâme bekentmakinge is ge-
fchiedt, tot welken einde wel beft is, dat de intimatie door publijkeau-
thoriteit werde gedaen, die ook daer toe behoort verfocht te worden, 
ende verfocht zijnde, niet behoort te worden geweigert; maer echter als. 
de Overigheit der plaetfe het weigert, is een infmnatie door Notaris of 
Procureur ende getuigen genoeg. Ook ingevalle de fchuldenaer een 
Faótoor, of Bewmthebber fijner faken ter plaetfe van het arreft heeft,, 
aen folk een kan ook de infinuatie gefchieden, of aen andere fijne vrien
den, foo ver-re die willen aenneemen hem daer van te verwittigen, of ook 
kan het gefchieden by eáiEl op de grenfen van de Provintie, gelijk men 
gewent is te doen, tegen alle uitheemfche, waer op de junfdiîlie ge-
fundeert is. 

1 o. Gy fult zeggen; welk is het fundament van rechts-macht, die het 
Hof van Frieflandt foude hebben over een Hollander, wiens geit of 
goedt alhier is • gearrefteert. d'antwoort fâî zijn nae de ftellinge der 
practijke, waer door de arreften zijn ingevpert, en niet nae de gron
den van't Roomfche Recht, zegge dan het fundament van de jurildiclie] 
te zijn, à&fituaùe van't gearrefteerde goedt; als 'er aenipraek op het goedt' 
gemaekt wordt y foo wort rechts-macht gegeeven aen den Rechter daer 
het goedt geleegen is, fchoon de eygenaerop een ander plaetfe woont,, 
gelijk wy hier boven geleert hebben, daer is het geleert van onroer-
lijke goederen: maer de prac¾jke heeft in delen het roerlijke daer me
de foo verre vereffent, dat het arreft gerftaen wort aen de krediteur te 
geven een foorte van pand-recht of hypotheek , waer door de aä:ie 
wort gerichtet, op het goedt dat met arreft is beleitj 't welk indier-
voegen als onroerlijk wort geacht, om dat het niet mag verbragt wor
den, en op die wijfe fubjeftie maekt, ten aenzien daer het is; fchier 
gelijk als nae Keyferlijke Rechten het Schouten pandt-recht verkreegen 

wort . 
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, £ 0 Heedenfdaegfe Ttychtsgéleertheyt, 
wordt, (g) by de Crediteuren, door immiffie in de poffeflie van des 
Debiteurs goederen; ende gelijk in de aârie op het goedt niet van noo-
den is, om de rechts-macht te fundeeren, daer de eygenaer van het 
goedt woont in het felve territoir , foo wordt he | ook in de arreften 
niet vereyicht, edoch moet hier bekentmakinge worden gedaen door 
den Impetrant die in de aciien op het goedt wordt gelaten aen den be
zitter of houder van het queftieufè goedt; om dat de gearrefteerde 
niet verplicht is aen den eygenaer van 't goedt, gelijk een huiriman is 
nevens fijn huis-of landt-heere, of die hem het goedt heeft toevertrout; 
uit delen blijkt genoegfàem dat de intimaúe niet behoeft te zijn een f or-
meele citatie. 

i i . Maer het moet echter fuik een bekentmakinge zijn , daer aen 
men volkoomen geloof mag geeven, ende van lieden die behoorlijk re-
laes konnen paflêeren ; defweegen by den Hove niet goedt is gedaen 
fèeker arreft, waer van de intimaúe gefchiedt was door de knecht van 
een die tot Dorp-rechter was gefchikt, maer echter noch in het bezit 
van fijn bedieninge niet wezende aengeftelt, maer twee dagen daar nae 
gefchiedt , maer al hadde hy Dorp-rechter geweeft, fòude echter een 
tnúmaúe door fijn knecht gedaen geen geloof hebben konnen verdie
nen, aliòo geweefèn den 7 martij 1680. 

12. Soo worden dan tot de forme van een arreft op het goedt ver
eyicht defe drie dingen, ten 1. bevel van de Rechter, ten 2. citatie van 
de gearrefteerde. ten 3. intimaúe aen de interejjeerde, waer by doet ten 4.. de 
in kracht flellinge , welke vier faken verflaen worden in de appointe-
menten op verfôeken van arreft, als men zegt, fiant briven van arre/l in 
forma: en defè forme niet zijnde ten vollen in acht genoomen, is het 
arreft nul ende van geeneer weerden', van het eerfte, tweede, vierde 
is geen t wij vel; weete ook niet, dat eenige fchrijvers een arreft fòuden 
goedt kennen , in't geheel , of ten deele, dat fònder intimaúe was; 
eenige onder ons echter meinen , dat alfchoon intimatie naegelaten 
is, de arrefteerde nochtans niet vermag het geit aen den fchulde-
naer te tellen, of getelt hebbende, dat hy van de arreftant wederom 
kan aengefprooken worden , om noch eens te tellen , en dat om 
reeden, dewijl by gehouden is geweeft, het bevelvan de Rechter, dien hy on
derworpen was, te gehoorfamen. hier op dient, dat het bevel van de O ve-
righeit defe kennelijke voorwaefde heeft , indien dë arreftant waer-
neemt , de forme ende ftijl in arreften gebruikelijk^, welke verzuimt zijn
de is het de meininge van de Rechter niet geweeft de arrefteerde te 
verbinden. 

($) H'ignus prœtorium, 13. Dient 
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I. Boek, X X X Ï I . Kapittel. iér 
13. Dient noch , dat een arreft niet anders is alseenprovifie, om te 

bcforgen, dat ons goedt behouden mag blijven , foo lange wy door 
ordinaris wegen overwonnen recht mogen bekoomen , en dat het der
halven een hulpmiddel is tot een andere principale ac¾e ; falx die ar
reft doet, moet te gelijk^gereedt zijn, omjtjn aÜie aen te fielten, -waerdoor 
hy verftaet bevoegt te zjjn, om het arrefi te doen, en is het geenzins een 
middel om een ander fijn geit of goedt te belemmeren, en vaft te hou
den , fonder wijders: die nu arreft doet londer intimatie, die is niet in ftaec 
om fijn aófcie aen te ftellen, dewijl de interefleerde nergens van weet. 
als fuik een arreft is in kracht geftelt, fonder te vertoonen relaesvan 
intimatie , lal de Rechter de arrefteerde ook doemen om een ander 
mans geit die nergens van weet, aen d'arreftant te tellen, die zich niet 
in ftaet heeft geftelt, om fijn recht uit te voeren ende wettelijk te 
winnen? geenzints; en fàl de arrefteerde van felf het geit tellen,aen 
den arreftant, dat geen Rechter hem foude mogen ordonneeren ? veel 
minder, indien hy't echter gedaen heeft , foude hy dan wel bevrijdt 
zijn van d'ander, aen wien hy het geldt Schuldig was ? Meine van neen, 
maer hy foude moeten betalen , als of 'er noit arreft gefchiedt was, 
en gis hy dan liever aen defe die 't geit koomt , betaelt heeft , on
geacht het arreft, fou de arreftant hem niet tegenftaende dit alles actie 
Jconnen maken? in geenerleije maniere. Wat dan? fal hy geen van 
beiden doen, noch aen den arreftant noch aen den fchuldtheer, betalen, 
maer,het gek bewaren, dat is tegens de natuire van arreft: dit ftrekt 
om laken te redden en niet om te verwerren, ende gelijk men rpreekt 
het paert aen de pael te mennen; het is injnrieus tegen den geenen die 
het geit koomt, om dat hy fonder eenige bekentmakinge moet lijden 
dat fijn geit geftremt blijft; injurieus tegen de arrefteerde , dien het 
moogelijk ongeleegen koomt om het geit langer te houden tot fijn laft 
ende perijkel; laet het dan den arrefteerden tellen daer het hoort; en 
d'arreftant op een ander tijt den ftijl houden, en delen aengaende fijn 
recht ten principalen vervolgen, foo hy verftaet te behooren. 

14. Maer wy gaen voort; intimatie zijnde gefchiedt, ten dage die
nende protefieert de gedaegde tegen den ge-arrefteerden van het effeól: àes 
gedanen arreftes; en by aldien noch hy , noch de intimeerde zich oppo-
neeren, fòoverfòekt de arreftant daer nae, dathymethetbeflagen geit 
of goet mag worden betaelt; 't welk hem by den Rechter nae vertoonde 
blijk van citatie en intimatie refpeäivelijk^, gedaen, ende nae fommier be
wijs derfchuldt, wort toegeftaen, volgens het geene Sande fchrijft. (h) 

I I Deel. C c I J . ' t f e 
(h) i.boektit.i7.åef. 1, 
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j¾2 Heedenjdaegfe Hgchtsgeleettheyl. 
if. 't Is echter niet foo , dat foo haeft het arreft fond er oppofitie 

in kracht is geftek , de arrefteerde en de intimeerde van haer recht 
t'eenemael zijn verfteeken ; want voor eerft de arrefteerde , wil hy 
geen oppofitie maken , kan ten dage dienende protefteeren , dat by 
hem geen penningen zijn, of yets diergeiijk ; of fulx mede verfuimt 
hebbende, foo moet hy echter op nieu geciteert worden, als de ar-
reftant de penningen wil hebben; en dan ftaet het hem noch vry op
pofitie te maken, mits toonende dat hy beeter recht tot de penningen 
heeft als de arreftant ; welke, en andere verweeringen ten principa
len hem niet zijn afgefneeden, met het in kracht ftellen van het arreft ^ 
want dat maer is een provifie, ten eynde de arrefteerde de penningen die on
der hem zijn, niet fal vermogen uit te tellen ; En daerom, indien de ar
refteerde kan betoonen , dat de penningen ten tijde van het arreft al 
zijn uitgetelt geweeft , fchoon hy dat , ten dage dienende niet heeft 
verkîaert , hy kan het noch evenwel, naderhant ten principalen by-
brengen , en hem daer mede verweeren j want fijn verruim in een 
fake die hem nu niet meer en raekte , kan niet maken dat hy fèhul-
denaer werde, foo wanneer hy waerlijk tegen het arreft niet mifdaen 
heeft, wy hebben gezegt , en het is klaer, dat arreft een provifie is 
'om te beletten, dat het geit niet uitgetelt en werde, dat'eris, maer 
nergens ftaet gefchreeven dat yemant geen geit hebbende, ten tijde 
van 't arreft door verfuim van oppofitie het geldt foude fchuldig wor
den , om weder op te brengen; en is foo by den Hove geweefen in 
de fake van Sijdtfi Beerns requirant , contra Vitus fohannis Sixti requi-
reerde, voor de honfdagen 1680. Sixti hadde ten tijde van het arreft 
niet bekent gemaekt, dat hy het geit al quijt was, het welke hy na
derhant echter bewees, door een ac¾e ftaende in fijn boelgoets boek * 
hoewel den teekenaer zich daer over beklaegde j hy is vry gefproo-
Iceii van de penningen wederom te moeten opbrengen, edoch het be
wijs dient in fuiken gevalle wel van elders te komen , als van de ge-
intimeerde ; want indien 'er anders niet en was als een quitantie van 

•dele , men foude het lichtelijk neemen voor collufie tuflchen de ge-
arrefteerde en de geintimeerde , die de quitantie wel een ouder date 
foude konnen geven, al was de betalinge nae het arreft gefchiedt, op 
welk fundament wel hebbe verftaen , dat voor delen anders by den. 
Hove is geweefen. I n ' t verhaelde exempel was de acte geteekent by 

-een died'er fchade by hadde, fulx aldaer van collufie geen achter-
(denken konde zijn. En foude echter niet vreemt zijn, dat fuik een 
arrefteerde fchoon van de principalen eyfch vry gelaten zijnde, wierde 

gedoemt,, 
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I; Boek, X X X I I . Kapittel. 155, 
gedoèmt, in de koften van den procefTe, om dat hy met fijn verfuim 
oorfake hadde gegeeven , dat de arreftant fijn actie hadde vervolgt 
dien hy anders hadde laten fteeken , want het niet ongehoort is in 
Rechte, dat een triumphant om reeden in de koften werde gedoemt, 
gelijk als een by intendit wort geabfolveert. in dit exempel echter 
ivierden de koften gecompenfeert. 

16. Wanneer de intimeerde verfuimt heeft oppofitie te gebruiken 
ten eerften dage dienende, foo dat het arreft in kracht is geftelt, hy 
is ook daerom van oppofitie ten principale niet verfteeken , alleen 
moetende lijden, dat de penningen ten uitdragen van de fake__blijven daer fy 
zjjn ; Maer als de arreftant aenhout om het geit te bekoomen , foo 
kan de intimeerde de fake voor hem opneemen, en houden ftaende, 
dat de arreftant geen recht op de penningen heeft, contendeerende voorts 
ten eynde de arrejlant f al worden gedoemt Jij n arreft af te doen, en te gedoo-
gen , dat hy intimeerde de felve penningen als fijn ejgen trecke ende geniete j 
gelijk in dier voegen geweeièn is tuiïchen D .Wilhelmus Brakel Predikant 
tot Leeuwarden in qualiteit requirant, op en tegens Geertje Inthiema requi
reerde , voor Kerfitjt 1679. ^ e requireerde hadde arreft laten doen op 
des requirants penningen , en het arreft was fonder oppofitte in kracht 
geftelt j dies met tegenftaende heeft den Requirant haer voor den Ho-
ve laten roepen, om het arreft af te doen, fonder reftnutie weegens 
fijn minderjarige te verfoeken, en beweelen hebbende, dat de fchult 
niet behoorde ge-arrefleert te worden, heeft geobtineert. wel is waer, 
dat de intimatie niet gefchiedt. was by citatie requiftoriael ( het was voor 
een Neder-gerichte gefchiedt) maer by flechte denunciatie , maer 
dit hadde geen veranderinge konnen maken , gelijk te vooren aenge-
•weefen is. 

17. Oppofitie vallende ter behoorlijker tijdt by de intimeerde, foo 
moet de arreftant conclufie neemen, ten eynde het arreft fàl worden 
verkjaert vigoureus, ende wel gedaen, en d'oppojant gedoemt te gehengen en 
gedoogen , dat hy Jîjn fchult uu het ge-arrefieerde goedt of penningen heffe, 
ende geniete, Jtjn oppofitie daer tegen gemaekt, kofi enfchadeloos afdoende &c. 
waer tegen de intimeerde contrarie conclufie neemt, invoegen hier voo
ren is gezegt : en wort het pleydoy by den Rechter als een defini-
tive fententie ten eerften afgedaen , moetende wel acht genoomen 
worden op de eyfch of ar¾ie , waer toe het arreft fal dienen ; want 
al hadde yemant recht op eenig geldt of goedt, dat hy gearrefteert 
heeft , indien hy echter fijn actie qualijk aenftelt , foo is het arreft 
voor dit mael onnut en van onwaerde, want de principale eyfchwor-

C c z dende 
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dende afgeflagen , fòo moet ook de eyfch tot vigoureusheit van't ar
reft, die daer neevens gaet, afgeflagen worden, foo is op den 5 Martij 
1680. gedebatteert over een arreft gedaen op de koopfchat van een 
huis , dat de arreftant hem zeide, verpandt te zijn, in een a&e van 
borgtochte hem gepafleert by een man , wiens vrouw dat geldt uit 
krachte van fcheidinge toequam , en de arreftant contendeerende dat 
de vrouwe aen hem de helfte van de borgtochte foude betalen , en 
hier toe diende het arreft. Was hy nu ongefondeert in defen eyfch , 
foo konde het arreft geen uitkomft hebben, want de Rechter konde 
hem niet toewijlèn, dat hy uit de gearrefteerde penningen foude wor
den betaelt; en nademael het feeker was, dat des mans borgtochte de 
vrouwe niet raekte, ten heelen, noch een halven , foo kon terftont 
blijken, dat het arreft moefte vervallen, het mochte wel zijn dat fijn 
hypoteek op het huis ten tijde van de ac¾e was gefundeert, maer dat 
recht moefte hy by andere weegen vervolgen ; dit arreft was een 
aenhang van defb aengeftelde ac¾ie , om welkers wille hy hadde ge-
eyfcht, in een conclufie, dat het arreft vigoureus foude worden ver-
klaert; vallende d'ac¾e, moeft ook het arreft vallen, en hy verloor 
daerom fijn hypoteek niet.î het wierde echter geweefen op bewijs, 
om te zien of de man ten tijde van de gepalfeerde ad¾e was eygenaer 
geweeft of niet, en by gevolge, of de hypoteek was goedt geweeft, 
daer het evenwel in defen niet fcbeen op aen te komen. 

18. Dient eyndelijk nochmaels aengemerkt het geene al ettelijke 
malen gezegt is , dat een arreftant in cas van oppofitie niet fimpelijk 
moet concludeeren tot vigoureusheit van't arreft j maer hy moet te 
gelijk eyfch neemen ten principalen , waer over hy het arrefi heeft laten 
doen; anders'foude het arreft maer een middel zijn omyem¾nttequel-
len met fijn geldt , of goedt fònder eynde te belemmeren j en is 
fodanig arreft afgeflagen, den 23 September 1680. hoewel ook andere 
reedenen in defe (aken voorquamen, tufïchen de Arme*voogden van den 
Dorpe op en tegens de erfgenamen onder beneficie van Inven
taris , 'man W, Sybrant van Walta intimeerden. 

19. In plaetfe van arreft wort fomtijts gebruikt verfoek Van peenale 
Ordonnantie , tegen den geenen die goedt of geldt van onfèn fchul-
denaer onder hem heeft, ten eynde hy niet en fâl tellen aen den iel-
ven debiteur; en wort daer toe geen citatie gebruikt, maer het rekeft 
moet beide den houder van het goedt, en den fchuldenaer ter han
den worden geftelt ; En by aldien alles gezien geblijkt, dat het 
terfoek rechtmatig i s , of dat 'er nae drie inüauatien ganfeh niet is 
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g e a n t W o o r t , lbo w o r t d e ver foch te penale Ordonnantie verleent. M a e r 
het arreft is van meerder kracht , en Ibmtijts ook van minder koftea 
en moeiten , hoewel het ander om de koften te Schuwen wel pleegt 
gedaen te worden. 

XXXIII. KAPITTEL. 

Ván gemeine eygenfchappen der Mn firn, foo perfmeeÊ 
ats op bet goedt. 

VoorftelVan SinhoM des kapittels. Of beneficie Van inventaris "fan arreft BeVrijdn 
jîvreft Voor een ander mans fihult Verbooden. Ook legen een die het arreft afge-
maekt heeft, feboon uit een ander oorfaek. Ook tegen een die bifcheiden is om te 
acco'Jeeren, Wat tyt arreften mogen gtfchieden. Op geen Vrije merkten. Hoe
danig onfe meejie merkten eygentlyk niet iVn OVertreeden Van arreft gehreukt. 
Ook gehouden tot alle fihade en intereft. Ten "toare onrecht goedt gearrefteert 
fvas. Imimeerde het geldt ontfangende overtreedt het arreft niet. jfrreft afge-
åaendoor borgtochte Van te [uilen Voor ICecbt komen. Borgtochte Voor het geTeijfde 
niet noodig. ^tls om achterdocht Van Vluchten. Borge Voor ¾ geteijfde kan niet 
"borden geixecuieert finder nieW&e fentemie. Cejfie Van goederen bevrijdt Van ar-
*eft, ook brieVen Van refpyt, maer geen abandon, arreft te onrechte gedaen geeft 
aBie tot intereft en Van injurie. y 

i. É" "¾ Aer zijn overig eenige aenmerlüngen ontrent de arreften r 
« Mdie noch tot perfbneeie noch tot de andere op het goedt 

•*—**r behooren , maer beiden gemein zijn, waer van eenige uit 
de befchrijvinge hier boven geftelt, kon nen worden afgenoomen, als. 
dat fy beide gefchieden door aenhoudinge, beide doorpublijkeautho-
riteit , beide met citatie tot een dach van rechte , en. eyndelijk beide 
door een Crediteur, of die eenig recht tegens een ander heeft te ver
volgen , gelijk van dele dingen te voren is gefprooken j Maer ftaet 
noch yets te zeggen van verbooden arreften van de plaets en tijdt r 
om arreften te doen, van ftraffe tegens d'overtreeders vanarreftx en. 
eyndelijk van de afdoeninge der lèlver. 

a. Van het verbodt dient noch gezegt, dat arreften wel konner* 
Worden toegeftaen op perijkel van de verfoeker, om Schulden die niet 
li¾uijd zijn , mits dat ly , in cas van oppoiitie ten vollen beweefen. 

C c ¾ worden½ 
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worden-;- anders, indien de arreftant uit de aótié ten -principale Voor 
alfnoch wort afgeweefèn * foo vervalt het arreil ook , fonder dat 
het felveblijfc in ftaet, gelijk het recht ten principaleny kan derhál-
ven een intimeerde geen afdoeninge van arrefl; ten eerften verkrijgen, 
om dat het noch niet liquijd is , maer hy moet Proces tot dien eyn-
de ftaen. 

3. Edoch alfoo onfe Ordonnantie (a) leert, dat als een erfgenaem 
beneficie van inventaris verkreegen heeft , de liquijde Schulden door 
illiquijde niet mogen opgehouden, maer betaelt moeten worden, on
der cautie aldaer gemelt , fonder te wachten nae het eynde der pro-
ceduren over illiquijde fchulden hangende, foo moet gezegt worden, 
dat arreften niet konnen worden gedaen op goederen of penningen 
van fuik een boedel, en dat om illiquijde Schulden daerom noch moet 
worden geprocedeert, en is lbo by den Hove geweefèn, gelijk reede 
vermeit is in het tweede boek van (b) Doch op het geene aldaar 
gezegt is , dat het arrefl; in allen gevalle wort opgenoomen door de 
gedaene cautie , dient gelet, dat als de eyfcher fielt cautie, niet al
leen voor de roerlijke goederen, die geprifèert zijn, volgens het ver-
eyfch van de Ordonnantie, (c) maer ook voor penningen die hy Sal 
komen te beuren, alfdan het arrefl ganfchelijk wortwechgenoomen; 
maer als de cautie niet verder flrekt, als de gepretendeerde meublen, 
fòo konnen de Crediteuren niet worden belet om arrefl te gebruiken , 
Soo als Sy tegen andere Schuldenaers konnen doen , nademael onder 
de beneficien van inventaris nergens gefchreeven ftaet, dat foodanige 
erfgenamen vry zijn van arreften; wei te weeten, om liquijde fchul-
den, foo als even te vooren is gezegt ; Edoch de flijlvan de borg
tochten in deSe geleegentheit brengt mede, dat de borgen haer inftel-
len voor de adminiftratie en conServatie der goederen ; waer uit dan 
volgt, dat gemeinelijk de borgtochten de arreften op ende wegneemen, 
ten ware de erfgenaem niet recht door Zee ging , ende gelijk het 
fpreekwoort luidt van beneficie, maleficie maekte, dat meer gebeurt' 
als noodig was. 

4. Niemant kan ook voor een arider mans fchult in perfoon, of in 
fijn goedt worden ge-arrefteert , al was hy voogd of adminiftrateur 
van de fchuldenaer, indien hy zich in eygener name voor den Selven 
niet heeft verbonden j maer is geen reeden, waerom hy door monde
ling arrefl , en bygaende citatie of penale Ordonnantie niet bankvaft 
foude konnen worden gemaekt, om in fijn qualiteit de fake te 

moeten 
(*) 1. boektit. 18. art, 3. (}>) I<jip. Vanbenef.yati Irivmt. (c) tit, yoorjjl art. 2. 
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Ifloeten Verantwoorden , ttademael tot dien ejnâe voogden en hewintheb-
bers worden geflelt. 

5*. Die van een Crediteur zijnde gearrefteert het fèlve afgemaekt 
heeft en ontflagen is , kan van den ièlven om een ander ooriake op 
een nieu niet worden gearrefteert , in perfcon of in fijne goederen ; 
Maer moet hem eerft het effecl van de ontflaginge laten genieten', 
alfoo het anderzints tegens de goede tçouwe zijn foude, een arreft te, 
doen, dat af te maken, en terftont wederomme te beflaen, maer an
dere perfooneri konnen om andere reeden den felven debiteur welw-
commmdeeren•, (foo wort genoemt het weder arrefteeren op nieu.) 

6". Het is hier boven gezegt van perfoneele arreften, dat yemant 
:van een ander befcheiden zijnde op feekere tijdt en plaetfê , om den 
-weg van aeeoort te onderwinden , aldaer van den fchuldenaer niet 
kan worden aengehouden ; edoch het is niet eygen aen't perfoneei» 
maer gemeen met arreft op het goedt, dat ook in fuik een gevalniel 
cmag , noch behoort te-gefchieden , om reeden.hier vooren ter nee-
der geftelt. 

i*-'f. Wat verder tijdt, en plaetfe van arreft te. doen aengaet, eenige 
-îï¾i¾en-,-dat geen.arreften nae fonnen ondergang mogen worden ge-
•daen; maer dat'ftaet nergens gefchreeven, gelijk mede niet van cita-
tien, alhoewel beft enfchiklijkft by dage gefchiedt ; Doch op Soq-
'dagen en heilige dagen mag het niet gefchieden , of daer moefte zij» 
Vreéfè van weg-loopen of dragen, en anders geenzints. 

8. Mogen ook arreften op alderhande plaetfen gefchieden , behal-
ven dáer vrije merkten zijn , alwaer geen afrefi 'vak , als over cort-
tractxn daer ter plaetfê gemaekt •> ofte die men aldaer belooft heeft te 
fullen voldoen; maer die het privilegie van vrije merkt heeft afgeftaen, 
kan wel worden gearrefteert, foo wel hy als fijn erfgenaem,. te wee-
ten, om de fêlve fake die d' erflater heeft verfàekt. 

9. M¾er geen merkten konnen eygentîijk nae Rechte defe vryheit 
van arreften genieten, of fy moeten door de hopge macht des Landts 
zijn vergunt, ende ge-oc"troyeert,. gelijk men fpreekt; Sulks de merk
ten die by ons de Steden en Dorpen op ordere der Officieren gebrui
ken en vieren, dit recht niet konnen genieten ; want het geenzints 
in de macht van eenige Neder-recbters is, om den loop van de fufti-
tie te ftutten , ofte beletten, direótelijk, of indirecteiijk. evenwel 
als foodanige merkten van ondenkelijke tijt af op eenige plaetfen ge-
Weeft zijn, met oefFenirige van die vryheit, lbo-moeten het voor foodani
ge vrije merkten gehouden worden» als of fy van de Staten des Landts, 
ielvetoegeftaenwarei¾. X.Q, N.OO-
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io. Neopens de kracht van arreft ftaet vaft , dat de gearrefteerde 

het felve moet gehoorfamen , anders wort hy niet alleen door den 
Rechter daer toe gedwongen , maer hy moet ook betalen de boete 
by den Rechter daer op geftelt. geen feekere boete wefende uitge
drukt, kan de Rechter nae geleegentheit der faken, den overtreeder 
van het arreft evenwel breuken , .doch binnen 'sjaers j nae gelijkheit 
van Schouts boeten in Kejferlijke Rechten b.ekgnt. 

i i . Boven de breuke moet de gearrefteerde die een wettig arreft 
'verbrooken heeft, of ook alle die de gearrefteerde fchuldenaer hebben 

. los gemaekt, ofte zijn goedt verbracht, aen den arreftant betalen fijn 
ichult, ende fijn geheel intereft; jae zijn hier toe gehouden, die den 
debiteur voor het arreft, tot dien eynde hebben gewaerfchouwt j en 
veel meer die hem geholpen hebben , om fijn perfòon ofte fijn goedt 
weg te packen, ofte verbergen, (c) 

12. Doch hier aen zijn niet Schuldig, die haer eygen of andere lie
den goederen den gearrefteerde of geintimeerde niet toebehoorende, 
hebben verbracht, mits het bewijs by der handt hebbende , en byfon-
derlyk^ een vrouwe kan in pulken gevalle haer goedt, dat om haer mant 
fclmlden onder een arreft begreepen is , op haer perijkel aèntaften , en tot 
haer neemen, mits ftaende voor het bewijs, of anders moetdeRech-'' 
ter haer fommier, en kort recht daer over doen. 

ig. De geintimeerde mag ook wel tegen het arreft van fijn goedt 
of penningen niet doen ; Evenwel fbo de gearrefteerde penningen 
-hem. van fijn debiteur mochten worden getek, nademael aen hem by 
het arreft geen verbodt is gedaen; maer alleen dag gelegt totverdee-
diginge fijner fake., foo kan hy defweegen niet gebreukt, noch ge
dwongen worden om het geldt aen den arreftant wederom te geven j 
maer defe heeft Jtjn aenjpraek^ op de gearrefteerde, weegens het o vergetree-
den arreft ; en tegen den geintimeerde ten principalen om fijn recht 
te vervolgen ; gelijk by den Hove verftaen is in de iàke van Barber 
Claefen Triumphante , contra D* P. R. in qualiteit gedoemde , den 22. 
Aprilis 1680. 

14. Een arreft wettelijk gedaen zijnde wort wederom afge-
•daen , eerftelijk , door betalinge en alderhande manieren waer door 
de lchult geëyndigt wort , ten z. door borgftellinge van in recht te 
fullen verichijnen , gelijk al voor defen is geleert ; te weeten , als 
de fichult illiquijd , en difputabel is , want anders geen ontflag 
gegunt wort , als nae voldoeninge van het geè'yfchte , gelijk al 

mede 
{c) œrg- ¾«ir. jf. de eo per qttm f48* 
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jnede te vooren gezegt is j hoedanig de borge moet "zijn is ook op 
zijn plaetfe verklaert » te weeten ,. die goedts genoeg heeft, en lichtelijk., 
kan worden aengefprooken ; en dient hy daerom onder den felven Rech
ter daer het arrett is gefchiedt wel te zijn gezeeten : En moet defe 
borgtochte worden geleevert ook van de geene die goedts genoeg 
hebben , (à) En is loo verftaen in de fake van Dr. f. C. contra Claes 
Jbiirts'j den i¾ April 1681. 

if. Eenige willen dat een gearrefteerde, om ontflagen te worden 
ook altoos moet borge ftellen voor het gewijfde : maer fulks, hoe
wel op eenige plaetfen gebruikelijk, is tegen de reeden, want dan fou-
<de de Crediteur meer recht krijgen door het arreft, als hy foude heb
ben door vveege van gewoonlijk recht, en executie; alioohy dan foude 
t e vreeden moeten zijn met den fchuldenaer foo als hy was, ende 
meer kan hy geenzints door middel van arreft bekoomen , het welke 
tot geen ander ejnde {trekt , ah dat hy verfeekert mag zijn -van de man te 
fitllen hebben, door rechts middelen tegen hem te doen, wat hy anders 
loude konnen verrichten. 

16. Edoch als de gearrefteerde met goede reeden verdacht is van 
vluchten , om dat hy dan foude weg dragen het geene daer uit de 
Crediteur foude moeten worden betaelt, foo moet hy ook borge voor 
het gewijfde Hellen, gelijk reede boven is gezegt uit Sande. (e) 

17. Noopens defe borgtochte van het gewijlde ftaet noch te wee
ten , hoewel''t behoort tot een ander plaetfe , te weeten tot het Kapittel 
van Borgtochten , in het 3 Boek.» dat nae het gemeine gevoelen der 
oude Rechtfgeleerden , de fententie tot nadeel van de principale ge-
daegde uitgeiprooken, fonder nieu proces , terftont kan worden ge-
executeert tegen den geene die borge voor het proces geworden is, 
als zich daer toe hebbende verbonden , maer dat het tegendeel nae 
Rechten waerder is, en dat een borge voor het gewijfde hier in niet 
verfcheelt van andere borgen , maer dat'er fententie van nooden is 
eer hy kan worden geëxecuteert, hoewel buiten ordinaris proces by 
pleidoy, wort by andere beweefèn. (f) 

18. Ceffie van goederen by de gearrefteerde gedaen nae vereyfch van 
ons Ordonnantie, waer van elders, geeft ook ontflag van arreft, ge
lijk mede Qumqnenellen foo genoemt, ofte brieven van refpijt, die by 
denPrince van't Landt, by ons door den Hove, fòmtijts worden toege-
ftaen aen lieden die buiten haer fchult in fchulden zijn vervallen -

I I Deel. D d en 
(d) f er 1.1. §. r. ff. ut,Legat.nom, wV. (-) B. 1. tit. 17. defin. 2. (Q Kcrbaj. 

nr. fuotid. Cap. 1, 

wumkes.nlwumkes.nl



S.7Ö Heedenfdaegfe 7{echtsgeleertheyt. 
en h¾cpét¾onen dat zy met eenigën uitftei haer dingen Sullen konneiï 
redden. Maer flecht: abandon van goederen kan vánatreft niet bevrij
den, om dat hét dé debiteur niet vry maekt van gevangeniffe, noch 
v¼ri eénige ftrenghéit der executie , mits de arreftant getrooft fy de 
.kollen te- dragen f gelijk, op een ander plaetfe noch meet worden gëleert. 

19. Dé- gearreffieerd'e doende geblijken , dat hy ofte fijn .goedt te 
onrechte gearrefteert is , heeft niet alleen acláe tegen deii arreftant,. 
tot v¾fgôêd¾ge van Schade , ¾ft van al fijn iötereft, maer ook aétie 
vanV¾r¾w^ byaldien het árreft met opzet, ende met kennifTe van 
dat'ér geen recht en reeden was, is gefchiedt , tot fiedanige boeten als 
nae geleegentheit Van perfoonen, faken en omfiandighèedën, mag worden be~ 
vonden 't En wort defen eyfch niet verlooren met borgftellinge voor 
fte». ârreft,- hy de geintimeerde gédäeh, Schoon de geàrrefteerde ofte 
geintimeerde niet mochte hébben geprotejieert ; want het klaer is, dae 
de cautie geen ander oogmerk heeft, als om bevrijdt te zijn van de 
quellinge, en niet om het gedaene ongelijk quijt te fchelden. van de 
vrage, of uit arreft ook eenig voor-recht ten aenzien van andere per-
föönén verkreegen wort, is op een ander plaetfe gezegt van Neen, (g) 

XXXIV. KAPITTEL. 

Van Verfoefçfchriften* 

QYérgank enVoorftel. Onåeifcheid tuffchen forme Van procejjen en rekefl. ^Keften 
~ Van t^eiftnge hier niet. haer eygenfihappen nochtans. Die ook in rekejïen Van 

'tlioff plàëtje hebben. Verdeilinge der rekeften. Rekeften daer commijfie op Volgt* 
Sonder of met Verbael Rekeften daer pleit op Volgt, eindere die terftont "toorden-
afgeàaen-, en exempelen daer yan, Contrarefcriptie. Heauditieheeftplaets ,fchaon 
het rekejt by't "Holle Hojf is afgedaen. Traèlijke daer laan. Binnen yvat tyt re-
aüditie moet ftorden Verjòcht. Of appointementen kracht Vatlfententien hebben 5 en 

' reeden "isaerom niet. Het tegendeel "ftort begeert. Kjacht Van peenale Ordorman~ 
• tien Jbhder Verhoòrïnge Van party. Het felve te Verftaen Van Neder rechters* 

'^ekefién daer-op by den Trocurem Generael of i¾ntemeefier "feart geadvifeert. 

1 4£T~*% Eiprooken hebbende van Rechtfmaçht, van het Gerichte * 
*.,¾ f en wat recht-bank een yder onderworpen is , foo was het 
' '̂ »—•.-!• tijt over te gaen,tot het Proces\ Maer het isiöo» dat veel 

V « '. dingen 
(£} derde hoek Cop. Van ordere der hypoteehen op het laeft a ¾ , 
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gingen worden afgedaen dppr verfpek ,van j e s Rechters plicht', bui
ten figure yan proces , het welke yQ9r.iietMge^ei:ntieer>nut.,--ea'£e-
rieflijk i s , dat de lieden om alderhande kleinigheeden geen pleit be
hoeven pp te heeven; Dat onder ons en over al toch al te lichtveerdelijk^ 
gefchieàt, Daerom is'er niets by de ouden gebruikelijker geweeft als 
¾et vporftellen van allerhande verfoeken, fonder dat fy daerom klom-
ïnen op den Reehterftoel, maer bleven ftaen op de platte gronde, 
"op het Lati}n_in:^»9,; waer van het gekoomen is , dat dingen dip 
haeftig afgedaen worden, gezegt worden de plano te gefchieden. , 

%. Ende dewijl gemeinelijk den Magiftraten, ftaendeom kortrecht 
te doen, veel faken t'effens wierden voorgeftelt, foo konden de ver
foeken niet wel anders als fchriftelijk worden ingedient , en daerom 
„worden in rechten tegen malkanderen geftelt, het oordeelen op de Rech-
terftoel , ende by rekeften , ofte verfoek-fchriften, (a) als by exempel, de 
wetten zeggen , dat Weigeringe of verichooninge van momberfchap 

jiiet kan gefchieden by .rekeft, maer voordereehterftoel; Edoch ftut-
tinge van de loop der vijftig dagen binnen welke de verfçhooninge 
by een momber.moetWiprdengedae¾ l¾n wel by rekeft gefchieden. (b) 

3. En dit koomt over een met onfe heedendaegfe maniere, behal-
ven dat in plaetfe van te zeggen op den Reçhterfiœl, wy nu zeggen, 
by forme van Proces," met dit onderlcheidt , dat in procellèn partijen 
beiderzijts in haer reeden en bewijfen volkoomentlijk gehoort, en de 
fake in den vollen Raedt wort afgedaen , in plaetfe dat de, rekeften 
alleen by Commiflaris die tér audiëntie van de rplle z i t , worden ge-
appointeert, dat is, fchriftelijk beantwoprt. . :; 

4. W y fpreeken alleen van rekeften, die aen de Gerechten, of aen 
den Hove worden geprefen teert, en niet die aen mijne Heer en de Sta-
ten, bare Gedeputeerden, of andere Collegien der hooge Regeeringe ; waer 
van dit voor defen al is gemerkt, dat aen deHeeren Staten geen 
verfoek-fchriften mppgen worden ingegeeven, de welke.fchadelijk aen 

,den FifcHs of het^gemeine Landt ,npch te ftçijdig tegen de wetten, 
noch die het reçht-ván,een derden fouden weg neemen ; ende byal-
dien fbodanige rekeften mochten zijngeappoinieert, falkt difpofitien zijn 
aenftonts nul, en van geender waerden; (c) gelden ook geen appoin-

. tementen over eenige laken , waer van proces is hangende, ten ware 
-de Neder-rechter hadde geweigert recht te doen. (d) 
" . D d > f. En 

(-) per Libellos, <Pro tribunali l. z$. ff. de Excufat.Tut. 1,9. §. 5. ff. de off. Troconf. 
(b) d. I zç. I. !•?. §. 10. eod. tit. (c) /. 1. / .3 . /. 4. i, 7. C. de Trecib. Imp. off. 
(dj l.z.C.Nelit.pend. 
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f. En defê orderes hebben de Roomfche Keyfers haer felven voor-
gefchreeven. De Heeren Staten van onfe Provintie hebben de rechts 
iàken t'eenemael gefcheiden van de Regeeringe, foo dat derekeftes 
aen haer Ed: Mog: geprefènteert wordende , of der fèlver difpofitien 
nok aen het Hoft koomen , of het moeftenprivilegiën zijn, aea fee-
lcere perfoonen vergunt * welkers intermement of regiftratie , by den 
Hove moet worden verfocht, eer fy andere lieden van het gebruik 
des Rechts aen haer vergunt, fouden konnen uitflüiten , het welke 
dan met overroepinge van de geene die 'er aen geleegen is moet ge-
fchieden j want gelijk wy verhaelt hebben, het recht van een derde 
kan door geen Prinçen difpoGtie worden weggenomen, ziet hier van (e) 

6. Hét felve is in alle manieren te verftaen van de rekeflen en 
appointementen by den Hove te geeven , die ook geen kracht kon
nen hebben als fy wegneemen het recht van een ander, of Schadelijk 
aen het Landt zijn , of ftrijdig met de gebruikelijke wetten, of ook 
handfluitinge aen de Neder-rechters doen ; ende behooren ook foo-
danige rekeflen , ten eerflen fònder antwoort, of met nihil, & ne 
redeat, dat is, met afflag, en verbodt van weeder te koomen , uie-
gegeeven te worden. 

7. Soo is by den Hove mede verftaen geweefî op den 24 November 
ï 6 8 a van feeker appointemera , wær by het Gerechte van Opfter-
landt belafl: was in ftatu te houden een l¾lce daer van voor het fclve 
Gerichte litis conteftatie was gevallen, tnffchen den Fifcael van het felve 

- Gerichte, iwoffciOy ende Steven fans mm fic. 
8. De rekeflen lbo by den Hove worden ingegeeven, waernae, dit 

'ij d* andere Cerichten moeten gereguleert zijn, konnen aldus worden on» 
derfèheiden, dat 'er of csmmisfie op volgt, ofpleit, o? geen van beiden, 

9. Rekeflen daer commiflie op volgt; worden, of aenftonts foo 
geappointeert, of nae dat partije gehoort is. Terftont, foo dikvviîs 
de Rechter uit het bloot verhael der fake kan zien dat'er informatie, 
en kennifle van faken van nooden is; hoedanig zijnde verfbeken van 
minderjarige die mondig willen gemaekt zijn, van Mombers, Kerk
voogden , Steden, Dorpen , en andere die eonfent verfbeken , ©in 
Kerke- Stadt, Dorps, of weefe goederen te mogen verpanden ende 
verkoopen; van vrienden die yemant vaa de hare tot Stadts-kint wil
len hebben gemaekt, en foo voorts, op hoedanige verfbeken terftoat 
Commiflàris wort geordonneert , die zjtb op de nootfakelijkheit der ver-
fichte aliexdtie , en andere faeks geUegentheit informeers \ zjjn informatien 

fieUz 
(e) Sanie 5. boek til, 3, œt. 2. 
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1. Boek, XXXIV. Kapittel; 175 
fielle by geschrifte, en den Hove daer van rapport doey om Jklks gefihiedt 
voorts gedijponeert te worden nae behooren; en wort dan nae gedaen rap
port aen den Hove op het rekeft geappointeert» dat het confènt wort 
gegunt , ofte geweigert met nihil , lomtijts met nihil voor alfnoch, of 
ook met nihil ut petitur , dat is , met afflag op die wijfe , gelijk het 
verfocht wort , nae geleegentheit van faken. 

10. Soodikwils de Supplianten Commiflàris verfoeken, om zich op 
het een of het ander te informeeren, wort fulks niet geweigert; mits 
ten eerften aenzien niet geblijke , dat het verfoei^ onwettig of om op te hou» 
den aengelegt ist in welken gevalle het rekeft eerft in handen van par-
tije moet, ende pleegt te worden geftelt. 

11. Nae dat partije gehoort is by refiriptie of antwoort op het rekeft» 
Waer op gemeinelijk de verfoeker contra-refcribeert, daîis, weder anc-
Wooft,rfoo wort'er fomtijts Commillaris geordonmeert finder verbael» 
dat is , fonder dat partijen zich in laten tot eyfcb en oppojïtie tegen 
malkanderen > het welke by vcrbael, dat is, by ïchriftelijke aéte voor 
Commillaris , pleegt te gefchieden ; commiffie fonder verbael hoiidï 
i n , dat Commijjáris partijen fal verfiaent om uit haer mondt het belang der 
tjtiefiie klaarder te verfiaen s en is 'r moegelijk, haer te ijereenigen , foo niet 
den Hove rapport te doen ; waer uit indien men door de fake kan zien > 
Wort het terftont afgedaen en appointement op het rekeft gegeeven j, 
Is de fake noch niet klaer , foo volgt 'er commiffie op met verbael, 
doch hier van is gefprooken 'm het Kapittel van Commijfarien. 

iz . En, dit behoort dan tot de tweede foorte van rekeften , daer 
wy gezegt hebben dat pleit op volgt; want het oogemerk dele? com-
mime niet anders is , als , nademael de weg van accoort, tuflehea 
partijen niet heeft willen gelacken , fy daeromme tot eyfch en oppo-
ütie tegen malkanderen, en tot proces worden toegelaten. 

13. Van defèlve hoedanigheit zijn de rekeften , waer by recht uk 
titatie op de Rolle of Commillaris van den Hove met verbael wort 
verfocht j op d' eerfte volgt nootfakeîijk proces, indien par¾ea var¾ 
fêlven niet accordeeren ; Commillaris met verbael verlocht zijnde-, 
geeft citatie , en is fijn plicht alfdan partijen te aceordeeren , maer 
lulx niet willende gelucken » maekt hy van d? eyfch des Impetrants. 
verbael,, waer op de gedaegde of excipieert, of dient van antwoort» 
iòo het valt, en voorts gaen partijen tot proces. 

14. Somtijts worden ook de rekeften nae refiriptie ende contfa-r?-
firiftie terftont geweefen tot proces,, waer toe dienen tweederley ap-
pomtemenren, het eene fiat çttath9/î velit, dat i s , het HoflFwijftpa.r-

D d ¾ tijen-
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tijen deni'Sàegssran juftitje; 7het„ajjder\fiatfáksft:-m-j»di&ûy 'dkt is', par
tijen fullen :hkr: mermpetsaphiâoyecwn ;,. '..¾ceiAe heeftplaets als 
het.€en,rauwe<faekis,,en ¾ançler als over de lake.ten:principalereede 
proces .voor.den.Hovejs hangende, gelijk over relief, en -diergeüjke. 
. if. De derde ibecte van rekeften is van de geene , die fonder com-
milîie , en buiten pleit worden, afgedaen, of ten terften aenziën,jof 
n^erefiïftie ,%ari.party, en contra refcriptie varudeh Suppliant,dieaen-
ftonts iworden :ä£gedaen , .zijn laken van zeer:; klein belang , ten 2.. 
die geen uitftel. lijden , ten 5. die haer onwettelijkheit in de mondt 
hebben , ten 4. die van luiken aért zijn, datlë paity niet veilig kon-
nen worden bekent gemaekt. 

16., ©m hier van. exempelen te geeven zijn eerftelijk van klein.be-
lang, als'er verfocht wort:om een ichriftuir langeï te moogeiymaken 
ahéandert articulen , dat buiten content van't HofF niet kan gefchie-
dep, of om te moogen Quintupliceeren, want buiten confent het qna-
dmplijk^niet mag worden overgetreeden; Jurcheantié, dat is, uitbel van 
executie of verlbek om eenig ander ding in ftatu te houden, ten 
miaften foo lange, dat op het rekeft finalijk lal zijn gedilponeert, wort 
ook ten eerften van de Commijfarisgegunt ofte verby gegaen , nac 
faeks geleegentheit. 

17. Exempel van laken die geen uitftel lijden konen, is, alsyemant 
fijn partije buiten de Provintie woonachtig alhier aentreft, enverfoekt 
ordonnantie tegens hem, ten eynde hy niet uit de Provintie trecke finder 
hem bekoorlijkste qualificeeren , dat is , fònder te kielen een plaets van 
citatie te ftaen , en lomtijts cautie te ftellen , lbo verre hy nae ver-
eyfch van laken en nae rechte gehouden is ; by pœne van 2.5 goudene 
Friefche Rijders , of diergelijke , waer door hem echter in fijn recht 
van jurifdiBie te declineeren geen voor-oordeel gegeeven is. Ende 
voorts behooren hier toe alderhande laken die kortelijk verby gaen, 
en ophouden in haer geheel te zijn. 

18. Exempel van onwettig verfoek is , als een momber, verfoekt 
confent om weefe goederen te verkoopen , om. reeden, dat fulx het 
wees zeer profijtelijk lòude zijn, of om een officie voor een minderjarige 

.te koopen, gelijk weete foodanige rekeften wel te zijn geweeft, want 
het confent alleen om reeden van nootiakelijkbeit kan worden gegunt; 
of Ingezeetenen van een;Dorp die geen.Eygen.erfde zijn , foeken 
confent tot verkoopinge van Dorps goederen , en diergelijke ontel
bare gevallen. 

19. Exempel van de vierde flag is , als een Crediteur verfoekt 
dadelijke 
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iKÔöeï^ J&8.SXW.'* Ráplá¾I. *?ƒ 
dadelijke bëfèftî^fige¾öî ^-;©e¾mirSf-i^dëï¾n"^"'-iülhe¾lAit-J*er-
gehjkWlaké¾**#Ördèn t0ë^ftâéîlròp^ perijMel' vm"den vertôefeerr j ; eode 
by prövffîë ép f̂ijh kóftêi£;".-'•"•-•-, : ' ... rc 

iö* Ällê vordere rékëften worden doöi¾aens gelaft ©m partijeöin 
hahdéfi' geftelt te wdrçîéfaV ten ëyndé die bitttten twee dage» naé «?/?-
múïie dies daer opjieggè lijn' goedÊ-bèduhkm hatwfeeft-inihfisîáeö ge-
ftéît iijridö neemt de ^pliànt daêr- vârf:çópie e¾:'reJa€i^'om¾;ïBge-
väïïé de rëfcrip îe næt /êö¾ô^ 
krijgt hy ordonnantie fegens partije', om-iålfnechteiïfönaérïeïtyHy'peÊiyå 
van nadere difpojîùe j en op de tweede kláçhte bf •p&Éne^an eyndáijkf 
difpojttie , welke dan pok volgt*,:lbo de' réfcriptie -niet eer voor den 
dag koomt. ' - ••'••'•> 
; i i . Partije gerfefcrib'eèît hebbende-,; by aldiea dëfiike d¾n klaeris, 
Wott iy Wel¾erftont'af¾ëdién•'y:VrHaëP'¾atoBi'rtdij¾p"d -̂.feppliáttÉ we-
àërómtnëtér handen'geïEelÊ',*' ó'mté' tònWA-fépri^Wfèn ;.'• waer ifl-fcet 
felve, dat noopetis åerejèripiie gezegtis* iö£½t w¾tergewöofiîen wofden. 

a i . "Verder als «««•*• 'nfcviptie wort'¾ïet gegaewyhoewel by eenige 
Gëï¾e¾tenpartîjë Wört¾àe¾ëlat¾n '.á¾er^f'Wedtrit-e-düpliteeren:, om 
d¾î¾iaë¾ dë(eyföhër- mëtfvoordeel îch¾fát |d kétia'&i'ï regens den ge-
2iîéiAéåîrrëeg^P^-^> hëtmeefië hóòtdfèl<a8n3de}p..gâda$J!rdeteMe%eft&'' • 
-'''S¾; Dë< ©o¾a¾iifl'aris Iw'árigheit "†ibáöAde-òm de faek'alteen af te 
doen, neemt; wel een tîeér twee «fte drie tot zkh , 'of communi
ceert Wel de geheele faek récht aen; 't Höff r indienfe van btlang, ende 
merkgBfk: Sjpmi;*».-••-•'; •;'' '-' - - : ¾ 7 :)y' •••'•:J'i:.-: * ,;.-'•.',•:,?. . 
: ¾4>'^¾^'''^^"'"^âen-.aëh''l^-'A¾* ¾>pöinrement -vindende beiwaere.; 
kan* verfoëken reaadiue-•'-, %elkë wèï¾ toegêftaen , warmeer de "Cöna-
iaifTaris het appöintement gegeeven heeft, ff) ook als de felveCom-
milTaris het advijs van een, twee ofte drie Heeren mochte genoomen heb
ben •? joude ook niet onbillijk zijn -die.rgelij.ke re auditie toe te ftaen, 
fchoon alle de Rechters daer over hadden geadvifeert:y want partije 
áïèt wéeten kan, iri wat voegen het appöintement gegeeven isj welke 
fchoon byde gantfche ïtaedt afgedaen,' evenwel londer volle kenniffe 
van fàkën wort afgedaen , en dáerom wel eens diende jrerejùmeert te 
Worden: het is echter- alfòo, datreattditie volgens Ordonnantie niet 
mag gefchieden, als wanneer het appöintement by Commiflaris op de 
Rolfe gegeeven is •, en daerom wort het geweigert als het rekeft in 
à&i ''vôTlêä 'Rade verhandelt is j ; gelijk alfoo op nieuw verftaen is» 
&fy i-̂ ¾¾^¾fci»* lÖSo. apyt rek0-'•ÏMt'W&Q fóèamis iMpoteiker t- contra. 
fmkmjtftK " " aj._ Maer 
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tj6 Heedenfdaegfe T^echsgeleertheyf, 
2.f. Maer 'fàl'er dan geen remedie, zijn tegens appointementen die 

wel van groote importantie konnen zijn? Revijs wort 'er ook van ge-
weigert, als paflènde op definîtive fententien alleen 5 tot proces kan 
men de làke mede niet brengen, foo als terftont fal gehoortworden; 
hoe komt dit met de reeden over een , dat men van fententien met 
volle kenniffe van fake gevélt, ,kan reformatie krijgen, van appointe-
mentear ganfch" niet ? eenige meinen , dat een appointement altoos 
door nieuw appointement kan worden verandert, als weelende maer 
bloote beveelen, (g) maer dit foude het geheele werk van rekeften, 
en afdoeninge der fèlver op fchroeyen ftellen , en ongelijk doen aen 
den geen en die een appointement tot fijn voordeel heeft: bekoomen, 
en daer uit recht verkreegen, gelijk_terftont nader jat gez.egt worden. 

26. Moogelijk foude het niét buiten reeden welen te zeggen , dat 
de Ordonnantie geevendereauditie van appointementen, die by Com
miflàris op de Rolte zijn verleent, daer door alderhande appointemen
ten verftaet; want de Commiflàris op de Rolle is rekeft mcefter, aen 
\vien alle rekeften worden geprefenteert , en van wien de appointe
menten alle worden-verwacht, hy kan en behoortfe ook alle te gee-
ven;, is'er iwajrigheit,. hy jaëemt advijs, van een, twee ofte drie Hee-
ren, welke advijs hem dient voor inftmttie, konnen die weinige door 
de lake niet koomen, foo ftelt hy't geheele Hoff die làke voor, par
tijen brengen het daer niet, maer Commiflàris , wiens ampt is, het 
rekeft af te doen, vraegt ¾et Hoff om raedt, daer gefchiedt welom-
vrage , dewijl't anders niet kan gelchieden j maer in der daedt is en 
dient het om deri Commiflàris te authorifeeren tot het geeven van 't 
appointement, dat hy alldan inftek, en overgeeft, ontfengende par
tijen het fclve van de Commiflàris op de RoUe wederomme, en niet 
van het Hoff j dies men fonder befwarenilîe met goede reeden wel 
iòude konnen reauditie geeven van alle appointementen, hoedanig die 
moogen zijn gegeeven, fonder d' Ordonnantie t' overtreeden. 

t-j. De Advocaten plachten wel niet dikwils reauditie te ver/beken 
als van taxatien by Commiflàris gedaen, waer door het gefchiedt is, 
dat het geene d'Ordonnantie (h) dat nevens verfoek van reauditie fal 
genamptijèert worden een Philippus gulden van z^ ftuivers , om by 
afflag verbeurt te worden , eenigen tijt niet meer in gebruik is ge-
weeft , als ten aenzien van taxatien van koften, dat echter in alle re-
auditien behoorde te gefchieden; en dat het ook in een làke van an
dere natuire voor defen geprac¾ifeert i s , wort aengeteekent by 

Sakfz 
(£) Secmduml.l½ff.deHejudic. (¾ ^.baAtit.zú.ysTeyfibt, 
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ï. Boek, X X X I V . Kapittel. i 7 7 
Sakema, (i) tuÖchen / . Bouricim en L. Ens, âls Advocaten in de lake 
van fohannes Epes op de crimineele Rolle , [onder tijt te noemen. Edoch 
zeedert eenigen tijt meine het rechte gebruik wederom hervat te zijn; 
maer het is meermalen gebeurt , dat in plaetfè van reauditie verfocht 
wierde Revijs, infonderheit als het rekeft by het Hoff was afgedaen ; 
maer fulke verfoeken zijn als informeel afgevveefen , om dat revijfen 
niet als van definitive fententien konnen aengeftelt worden ; ' t abuis 
beftaet maer; ia de woorden, reauditie ofte refamptie, foude wel niet 
konnen worden geweigert, om reeden ds vooren, mits tijdelijk^ wordende 
verfocht. 

x8. W a n t de reauditien moeten verfocht worden binnen de 24 uiren, 
nae uitgefprookene taxatien, of uitgegeeven appointement, en binnen 
drie dagen daer nae moet de reeden van befwareniffe aen partije worden 
.geinfinueert, volgens ordere van den Hove gepubliceert over de Ro l 
le , den 20 December 1659. welke tijt alfnoch op het nauwfte wort 
onderhouden; immers lbo dat 'er een volle uir aen fcheelende de re-
auditie foude vervallen; gelijk voor de hontfdagen 1679. n o c n isver-
ftaen, tuflchen O . T . en A. H . In cas van taxatie moet partije die 
zich met dat middel behelpen wil, oppaflen wanneer d'uitfprake gefchiedt 
of het appointement uitgegeeven w o r t , dat hem anders te vooren niet 
wort bekent gemaekt, hoewel daer ontrent infonderheit ten aenzien 
van ' t uitgeeven der appointementen lichtelijk relief foude konnen 
worden vergunt ; immers noopens het eerfte verfuim van reauditiete 
verfoeken ; en is dit te verftaen , wel te wee ten , als ik een appoin
tement heb bekoomen dat niet is nae mijn zin , want van fulke die 
partije tegen my bekoomen heeft, loopt my de tijt van reauditie niet 
als nae de infinnatie. • • 

2,9. Het is wel waert te vragen, of een appointement op een rekeft 
dat door reauditie of door verfuim van dien beveiligt is , de lake foo 
t'eenemael kan ter needer leggen , dat daer over geen proces foude 
konnen worden aengeftelt j want het fchijnt hard, en de Rechten 
niet conform te zijn, dat yemant zich een appointement foude moe
ten- onderwerpen, fonder eenige remedie, fchoon van groot belang, 
en fonder volle kennifîe van faken gegeeven , gelijk in alle afdoenin
gen van rekeften gefchiedt; In tegendeel fchijnt rechtens te zijn*, dat 
als de geene die het appointement tot fijn voordeelheeft, geciteertzijn
de , zich foude willen behelpen met exceptie van gewijlder dingen, 
fulx hem foude moeten worden geweigert, als geen plaets hebbende 

I I Deel. E, e dan 
(>) M.SS. 4à fiatuu à.loc. 
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åàn in fententien, konnende appointementen voor geen fententien Wor
den gehouden , maer Hechts voor beveelen van Rechters , die mee 
Contrarie beveelen konnen wechgenoomen worden daer de fententiea 
onveranderlijk zijn » gelijk reede begonnen is voorgeftelt te worden. 

30. Maer alles wel ingezien, moet men zeggen, dat appointementen 
van den Hove kracht van fententien hebben ; foo om dat het HofF 
by ons in materie van rechriprake de plaetfê van de Frince vervult y 
welkers appointementen ongetwijvelt recht maken , als fy niet zijn 
gegeeven met byfonderen opzicht op feekere perfoonen, (k) maer 
ook om dat het HofF in het geeven van appointementen acht neemt 
op defaken, offy dier natuire zijn, dat fy buiten proces konnen worden 
afgedaen; ten welken eynde wanneer alles niet geblijkt, wort'eropge-
geeven commisfie [onder verbael; en dan noch het HofF niet voldaen, 
zijnde, geeft dikwils commiflie met verbael, of wijft partije den weg 
van proces, ordinaris of pleidoy ; weshalven als het HofF eyndelijke 
difpofitie geeft , foo is verftaen dat 'er geen proces noodig was, eiî 
kan daerom ook tot geen proces worden getreeden j by gevolge moet 
gezegt worden , dat appointementen ook geeven exceptie van ge-
wijfder ding. gelijk ook weete by den Hove meermalen te zijn ver
ftaen, onder anderen in den beginne van't faer 16 yf. tuffchen Geertje-
Cornelis Impetrante en Excipieerde, en de -weduwe en erfgenamen van 01-
phardus Belida gedaegden en excipienten , waer in dat mede te noteeren> 
is, dat het appointement 3 waer op d' exceptie fteunde by 't Neder-recht 
was gegeeven : op de tegenwerpinge, dat het geen fententie, maer 
Rechters beveelen zijn , die door nieuwe beveelen konnen worden 
verandert, is de antwoort, dat het fummiere uitlpraken zijn, die recht 
tuffchen partijen maken foo wel ûsformeele fententien, wanneer de ge-
leegentheit der faken het lijden kan y jæ alle Ordonnantien die by 
wijfe van decreet of uirfprake fchriftelijk worden gegeeven , hebben, 
kracht van fententie ; maer van andere dreigementen y brieven » bil
jetten , en onderteekeningen is waer dat fy van dien effeóte niet zijn, ( 1 | 
op de andere tegenwerpinge, dat niemant fonder vol genoomen ken-
niffe van faken behoort geprejudiceert te worden, 't welk by appoin
tement dikwils niet weinig gefchiedt, dient, dat die befwaert is reau-
ditie kan verfoeken , alwaer het volle HofF dan oordeelt r of de fakfe 
van foo grooten belang, en foo twijvelachtig is, 't welk bevindende 
wort het dan noch op proces geweefen; Infonderheit als de beleedig-
de daer fiard op ftaet, die fulx ook ten eerften in fijn refcriptie kaï¾ 

verfoeken.;, 
(k) L Kif. de Cenfià.Trim, (i) yid,fere^aútå. C. Ccmtmmat, ep^ 
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verfoeken; maer als iterkivelijk en eyndelijk het appointement bevon
den wort wel te zijn gegeeven, foude het onwettelijk zijn , dat lbo-
danige uitlpraken geen volle kracht lòuden hebben. Dies ook de 
ièlve nae de maniere van decreet altoos worden geftelt , infonderheit 
als partijen gerelcribeert en contra refcnbeert hebben, 't Hof dies ge-
zjen ordonneert, en lbo voorts. Wel is wáer, dat oude appointemen
ten door nieuwe fòmtijts worden wéchgenoomen; máer dan moet'er 
Veranderinge in de feke zijn voorgevallen , gelijk als gegeevene fur-
cheantie van execmie wederom wort opgeheeven, en foo voorts : an
ders is by den Hove dikwils beftraft de praétijke vaneenige Advo
caten, die een appointement hebbende bekoomen, dat niet is nae haer 
zin, het felve achter houden, en aén de' volgende Commiflaris weder 
een nieuw rekeft geeven; is verftáen dat op fuik een tweede rekeft, 
niet en mag gelet worden , den 9 November 1680. op het rekeft van 
DoBer T. contra H. C. s 

51. Maer Ordonnantien die fonder verhooringe en refiriptie van 
partijen ten eerften worden verleent, hoewel fy gehooriàemtmoeten 
worden van de géene waer aen fy worden geiniiriueert, hebben even
wel geen kracht Van fententieni maer die tegeh de felve mag hebben 
mildaen moet eerft worden geciteert, om hem te zien condemneeren 
in foodanige boeten als in de Ordonnantie zijn uitgedrukt geweeft, 
of anders nae goedtbedunken des Rechters, of intereft van partijen, 
daer hy danj fijne defenfien tegen kan gebruiken, niet foo zeer ten 
principalen of hy recht heeft gehadt, om dit of dat te doen, het,wel
ke by peenael appointement hem was verbooden, als om aen te wij
len dat het geene hy gedaen heeft voor geen contraventie van het ap
pointement kan worden gehouden; want het eerfte in delen niet kan 
baten; iôo is in den Jare 1679. -Â- J, Burgermeefter van D. geeon-
demneert in al het intereft dat lijn meijer hadde geleeden , by lèeker 
boelgoedt door J. gedaen houden, van fijn meublen en levende have, 
tegen,de furchèancie van den Hove, niet regenftaende hy den meijer 
Rechtelijk in ftaet van executie hadde gebracht. ; 

32. Het geene van 's Hoffs appointementen is gezegt , moet nae 
gelijkheit verftáen worden van die van de Neder-rechters ; mits een 
yder vry ftaende daer van te appelleeren, gelijk de Ordonnantie (m) 
recht geeft , van alle extrajudicieele befwarenilîen , foo wel als van 
fententien; dies appel zijnde verzuimt, moeten de appointementen ook 
kracht van fententien hebben, fonder by nader rekeft weder om aen 

E e 2 den 
(m) %Mtk /«,3. an, 60. 
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den Hove te konnen gebracht worden, gelijk by den Hove verftaeïi 
is uit vooren gemelte exempel , tuffchen Geertje Cornelis, en de 
weduwe &c. van Olphardus Belida. 

55. Eyndelijk wil d' Ordonnantie, dat ten aenzien van rekeften de 
crimineeie faken of het recht des Landtfchaps ende finantien betreffen
de, het advijs van den Procureur. Generael, of van de Rentemeefter 
der Domeinen werde verfocht, te weeten, elk in het zijne, de Pro
cureur Generael in het crimineeie , de Rentemeefter der Domeinen 
in het ftuk van de finantien , volgens ontwijvelbare meininge der 
Ordonnantie, j hoewel in het gebruik foo effen niet wordende on
derhouden. 

34. Driemael pleegt een rekeft ter handen te worden geftelt, eer 
partije verfteeken wort j d' eerfte mael wort aldus geftelt; zy geftelt in 
hadden van partije advers om hier op te zeggen fijn goedtbedunken 
binnen tweemael 24 uiren, omme fulx gehoort voort gedifponeert te 
worden als nae behooren ; De tweedemael het felve, met byvoegfel 
by gebreeke dies [al nader diff oneer en ; E n ten derdenmael , by gebreeke 
dies falfinalijk^, of eyndelijk\,dijponeeren ; en dan weeder geklaegt wor--
dende , foo wort den fuppliant fijn verfoek toegeftaen ;; gemeinelijk 
fonder onderfèheidt , dat echter wel foo niet altoos fchijnt te behoo
ren, maer dient gelet, van wat natuire het veribekisj en gelijk een. 
die fijn partije by intendit heeft verfteeken, evenwel de fake wel kan 
verhelen , foo eyfcht de reeden , dat fulx ontrent de rekeften ook 
wel plaetfe foude moeten hebben. 

%f. Het gebeurt ook wel door de veelheit der rekeften, dat'er ge
klaegt wort over de wan-leeveringe van refcriptie, die al ingeleevert, 
maer liggen gebleeven is; waer op dan wel volgt, dat 'er Ordonnan
tie uit koomt, als bj verftek^ tegen yemant die al heeft gerefcribeert, en 
die daerom fulx niet verwachtende geen reauditie verfoekt, wort ge-
vraegt, of dat appointement kracht moet hebben ; en is meermalen 
verftaen van neeri¾ ook jongft op het rekeft van Pieter Watfes % den 
9 November 1681. 

XXXV. KA-
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X X X V . K A P I T T E L . 

Van Infinuaúen ende Proteflen. 

Overgang , en "todt infmuatie tf- KrdCkt desfelfl. frotejl Ital het ?y , en Van 
f»at kracht. Wat kracht het niet heeft. J^an niet "borden belet. Niemant be
hoeft het ook te fiaen , of een onde†daen mag protejleeren legen fijn Cverigheit. 
Ondeugende preteften die met de daedtjirydig £$i«. 

i. " ¾ ÊT Et rekeften hebben* de infînuatien erfproteftatien veel ge-
i ¾ / l meenfchap, foo verre fy daer in dikwils worden gemelt, 

JL Y-Ä» en ook middelen zijn daer van men zich voor en ontrent 
de proceiîèn pleegt te dienen : het woort van infinuatie is generael, 
ende beteekent alderhande bekentmakingen, die partijen malkanderen 
doen, het zy door publijke perfòonen, als Booden, Nctarien, Procu
reurs, en diergelijke, of ten minften door getuigen, het zy ook wel 
door de Rechter , wiens authoriteit daer toe kan worden verfocht; 
het welk gefchiedende. foo is het evenwel geen rechtelijke acte , de
wijl het buiten 't Gerichte gefchiedt, defweegen ook geen reconventie 
daer tegen kan worden gebruikt» gelijk te vooren uit Sande (a) is 
aengeweefèn. Maer de bekentmakinge van appointementen by de 
Rechter gegeeven , dat ook infinuatien zijn, behooren hier eygent-
lijk niet toe ; edoch moogen door defëlve perfòonen worden gedaen % 
als vooren gezegt is; ook wel door Notarien, gelijk verftaen is mde 
làke van de Heeren E. A. en E. A. waer van d'een d'ander 
een Hoffs appointement door een Notaris hadde laten infinueeren % 
nae dat het de Rechter van de plaetfë hadde geweigert , de geinfi-
nueerde Heer meinde niet gehouden te zijn aen het appointement * 
om dat het door geen HöfFs Boode was geinfinueert, maer is anders 
verftaen. 

x. Infinuatien die partijen elkander laten doen, gelden foo veel, dat 
men fijn party daer door fielt buiten den ftaet van onweetenbeiit,. foo dat 
hy zich met dat voorgeeven niet kan behelpen, en dikwils gefchiedt 
door de felve d' een of d' andere prefentatie of oblatie , die dan foo-

E e 3. cianigeti 
{«) I, boek tit. 7. def.f. 
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danigen kracht heeft als de natuire van yder fake mede brengt, waer 
van op Jîjn plaetfe gefprooken is. De perfoonen door welke de infinua-
tien gefchieden pafleeren daer van relaes, om de geene voor wien fy 
gedaen zijn , te ftrecken nae behooren : fonder dat echter kan ver-
ftaen worden, dat het relaes op fuik een infinuatie, die door laft van 
een particulier gedaen is , fchoon door een publijk peribon, vol be
wijs kan geeven , foo verre geen twee perfoonen daer toe gebruikt 
zijn 5 gelijk dan geen regard genoomen is op een relaes van een Ge-
rechts dienaer van Welt-Stellingwerf als het partije daer nae ont
kende , in làke van Elifabet Indtjcherœven, op en jegens Tjebbe f 'dies, 
den if November 1681. 

¾. Een proteft is niet anders als een betuiginge van fijn recht, hoe
danig het foude mogen zijn, te willen ongekreukt bewaeren, niet te-
genftaende eenigen voorval die daer tegen foude konnen Schijnen te 
ftrijden ; invoegen proteft geen nieuw recht aen den proteftant kan 
geeven, noch vermeerderen het geene hy heeft, noch eenig naedeel 
aenbrengen den geenen , daer tegen geprotefteert wort ; maer het 
ftrekt alleen , ten eynde het een of ander dat voorgevallen, of by 
hem ondernoomen is, den fel ven niet voordeelig, en den proteftant, 
door fijn ftilfwijgen, niet nadeelig fal zijn, maer dat dele vermoogen 
in rijden en wijlen fijn recht te gebruiken , en te vervolgen , daer 
en foo hy bevinden fal te behooren. 

4. Het kan dan niet te weege brengen, als fchade van ftilfwijgen 
af te weeren, fbnder wijders; en by gevolge kan't niet goedt maken 
foodanige dingen daer rechtelijke actiën toe van nooden zijn, metvoor-
gaende citatie; gelijk daer is ftuttinge van prefcriptie, van loop der in-
tereffen, en diergelijke, waer van elders gehandelt wort. 

y. Het.blijkt ook genoeg uit het voorgaende , dat men zeer qua-
lijk yemant beletten kan foodanig proteft te doen, als hy verftaet 
van nooden te hebben ; want ik niemant mag beletten fijn recht te. 
bewaren, als het my niet fchaedt, gelijk by den Hove verftaen is op 
den 8 September 1680. noopens een proteft van die van den Dorpe 
Schraedt tegens een landtheer die op fijn plaetfe een meijer hadde ge
zet , belaft met een groote familie , waer van het Dorp vreefde in 
het toekoomende voor het onderhout, en fouden wel cautie van dien 
landtheer ten dien eynde hebben begeert j edoch hadden noch anders 
niet ondernoomen als proteft, 't welke de landtheer wilde dat fy in-
trecken fouden , is afgeweefen met nihil voor alfnoch, als hebbende 
geea reeden van klachte foo lange de meijer niet wierde gemoeit, of 

hy 
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hy om cautie aengefprooken, ende weefende hem door 't proteft gee-
nerhande prejudicie of nadeel aengebracht. 

6. Het is ook foo, dat niemant proteft behoeft te ftaen, maer kan 
zich het felve ontrecken, fijn huis, of fijn ooren fluiten; want alfoo-
hier geen citatie is voorgegaen, foo is 'er geen rechtfmacht die d' an
der nootfaekt het proteft aen te neemen, of aen te hooren; denpro-
teftant mag het dan doen voor getuigen, en neemen daer atteftatie of 
relaes van, om dat naderhant te gebruiken, foo als bevinden fal te be-
hooren , en dat moet in diervoegen altoos gefchieden als de perfooö 
daer tegen men protefteeren wil, niet by der handt is. 

7. Als ook een onderdaen foude willen protefteeren tegen fija 
Overigheit , het foude hem foo verre konnen worden belet, dat hy 
het niet deed in tegenwoordigheit, veel min in de vergaderinge: maer 
dat hy het niet foude mogen doen op een ander plaetie voor getuigen', 
kan geenzins worden belet, ofte qualijk genoomen » ten ware het 
baldadig of injurieus. was; waer over deproteftantenallenthalvenkon-
nen worden aengefprooken, en te rechte geftelt. 

8. Eyndelijk proteften verliefen t' eenemael haer kracht» en zijn on
deugende tot het geene fy anders toe konnen ftrecken , wanneer Jjt 
firijdig zjjtiy met de daedt van de prateflant y gelijk of yemant Zeide» gy 
zijt een dief, en prorefteerde te gelijk dat hy het niet zeide om d' an
der in fijn eere te beleedigen ; ofyemant ftelde een aótie aen voor 
Commiflaris, en protefteerde daï hy falfs recht wilde blijven , om de 
felve noch op de Rolle van den Hove te willen aenftellen y gelijk 
verftaen is tuflchen Jr. G. vanC.inqualiteitrequirant, contra de Heere 
H. v» (X cum foc: requireerden t den 14 September 1680. 

XXXVI, JCA*-
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XXXVI. KAPITTEL. 

Van Gebons opkptidingen. 

înfmudtie tegen een onderlegt gebm, ons fchadelijh» anders operîs novi nsriniatio, 
ttf/'e die kan doen , op "&at feyfe ende met "(vat effeB. Infinuatie Van gemaekte 
fthadelijkt gebouwen » anders Quod vi aut clam. Van Verouderde gebouwen » 
of damni ïftftâi. 

1. *"' M "̂  Ot de Inpnuatien en Benuntiatien moeten gebracht worden 
I de Gebous-opkondingen, welke drieè'rley zijn, van onder-

------ legte, van gemaekte, van verouderde gebouwen. 
Z. He t eerfte is een wettig verbodt gedaen aen een die begonnen heeft te 

bouwen, te» eynde hj van't aengevangene werk fal hebben af te houden, (a) 
3. Sy is of algemein of particulier, çsélgemein, waer door een yge-

lijk Ingezeeten recht heeft om te verbieden foodanige werken, als 
tot nadeel van de Burgerije of Huiflieden in't gemein worden on-
dernoomen. 

4. Particulier , als yemant eygendom of erfdienftbaerheit heeft, of 
te pande bezit , dat hy verftaet door't ondernoomene gebou te wor
den bekort. 

ƒ. Vruchtbruikers en Huirflieden konnen niet anders opkondigen, 
als uit name van de eygenaer. 

6. De maniere van opkondigen is ook Publijk. of Particulier. Publijk_ 
door den Rechter ende fijn dienaers ; Particulier door andere perfoo-
nen, die relaes konnen pafîëeren. 

7. Dele gefchiedt nae Keyfèrs recht door woorden alleen of t' ef
fens door werpinge van een (leen op het werk. '•> dat by ons niet in ge
bruik is onlès weetens. 

8. Soude ook de opkondinge doorbloote Infinuatie qualijk meer gel
den als een Proteft, om te verhoeden, dat men niet foude fchijnen te 
vreeden te zijn met het werk. 
. 9. Maer als de opkondinge gefchiedt door den Rechter met een 

dag van recht daer by, lbo is geen reeden, waerom fy de felve kracht 
niec 

(*) Vijc. ad út ff, de oper. noV. mint, tibi yide Jis, 
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niet fòude hebben, die Keyfers Wet haef geeft; te weten, dé Bou
wer moet ophouden vanU-werkj, <f œtiders néderwerpen wœt hy zjedertge-
boutheeft , en dat fonder aenzjen af hy recht heeft of niet , om foo te 
bouwen. ••>•'• 

10. Ten dage voor recht dienende ,, kan de opkondiger protefteeren 
van't effect der denuntime ende de-bouwer kan zich opponeeren, waer 
over' alfdan pi eydoy Jcan» wordengehouden. .~.r. :..-.. 
.•; i i . Kan echter,de bouwer'¾ndtrtüftchen voortvaren, als hy bor-
ge ftelt, van't'gebou naderhandt"te fulkn nedérwerpen, indien hybe-
wonden wort geen recht daer toe te hebben. 

12. öelijk hy.rûoçt doen, als by uitkomfte des pkidoys de opkön-
dinge verklaert wort wel ende te rechte gedaen te'.zijn-, in ivelk^geval 
hy jleu ándêreli Moet boeten alk•fchitde '-en- hinder daer dóórgehàdt ende gelee
den ;nach te. hébben èUde Te lijden Mt ^e'ejfè&ivé- ü/èckn'ièminge toe, 

13. In tegendeel de opkondiger fijn verfoek wordende ontzegt i, 
hy. wmi mede gedoêm :m alk (chádeen hinder ö¾of¾-bekt van¾ werk 
oftegebou toegekomen ende noch ïulknde toe-én overkomen. 
-;: 14. - Sterft- de< JieWtêtiaû - öftee (jpfeondiger > eer eyïc¾ en antwoordt 
incde feke gefchieUt is V of verkoopt" hy bet goedt dat'gekrenkt wier-
àe¾,iòo verheft deöpkoadiijgefijiT kraébt énde dé erfgenaem of dfe 
koper moet alles op nieu beginnen, indien hj't werk^ mede foo aenzjet* 
• 15. Tenware- de Bouwer , niet tegenfiaende opfcondinge , met het 
werk\ voortgevaren was -y daer van gaet de actie ook over op den erfge
naem, niet o p e e n koper. '*••;• -. -'-"•••• '-"" '•> "• 

16. Het af-fterven van de Bouwer maekt geen verandermgei noch 
ook verkoopinge by hem gedaea , tnaer deaâ i e blijft op hem ende 
fijn erfgenaem. - : ; ; 

17. Als een ander gebout of yets gewerkt heeft op mijn grondt ende het 
werk voltrocken is metgewelt ofterflmk, dat is, fonder bekentmakinge, lbo 
kan ik den bezitter van 't gebou binnen 's jaers aenfpreeken , om het 
gemaekte wech te nemen, tot fijn koften, indien hy maker is; foo niet, 
moet hj lijden, dat het wechgenomen werde, tot koften van de maker, 
met alk fchade en hinder daer by geleeden, (b) 

18. Hier van is niet vreemt het remedie, dat gegeeven wort teegen 
een naeft-leeger, die op fijn eygen Landt eenig werk heeft gemaekt, 
waer door het regen-water anders koomt te loopen, als het plachte; 
die daer ongerief van vreeft, kan hem rechtelijk aenkondigen om het ge-

F f maekte 
fb) dix.adtit.ff.Quodyiiautdam. 
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maekte wech te ncernen ende voorts Procedeeren, ongeveer foo als vaii 
gebous-opkondinge hier vooren gezecht is. (c) 

19. Eindelijk , nopens verouderde Huifingen is rechtens,, dat een 
buirman den eygenaer van een bouvallig huis niet alleen kan laten aeiv-
kondigen, om hem voor bevreefde fchade , met tijdige reparatie te be
vrijden , maer ook genoegfame kamie daer yoor eyfchen. 

20. Sodanige kauúe niet wordende geftelt,. kan de eygenaer tot dien 
einde worden geàteert, met eyfch dat bygebreekeàierkautie , de buir
man werde geftelt in het bezit der huifinge ,. om tot fijn feekerheie 
daer in te voorzien, ende evenwel die kantte niet gefchiedende, wort 
d'ander geftelt in de èygendom , die binnen tien jaren wort volkomen 
en onwederroepelijk. 

21. Soo leeren de Rechten, maer het heeft weinig gebruik, om 
dát zelden een huis foo van den eygenaer Wort verzuimt, fonderver
kocht-te worden. 

22. Meer gebeurt het , als d'eygenaers onvermogende worden om 
't huis te onderhouden, dat de Overicheit het ièlve aentaft, endefoo 
wanneer de eygenaer hem niet inftelt, om' t behoorlijk té onderhou
den nae wettige fommatien, de Magiftraat het bouvallig huis verkoopt, 
met taft om weder op te bouwen , of anders te beflaen ,. ten beften 
yan de ftadt. - <• . . „ -.-<•.•• 

23. Ende mag noch wel eens worden gezegt, dat denuntia-
tien ende opkondigen in defen niet hebben de efreâen , die haer in 
Keyfers recht worden toegefchreven , of ly moeten rechtelijker wijfe 
gefchieden. (e) 

(c) dix. ad út.ff. de ^qu.&aqu.pfoy>. (¾ dix, adtit. ff.deåamno'mftBi 
(e) GromeWeg: de legib. abrog. adl, 5. §. 13. ff. de oger, noV. ntmtidt., 

XXXVIL KA~ 
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X X X V I I . K A P I T T E L 

Vá« exttaordwttris middelen om Rechters plicht tever-
fee ken , eer/2 rvan herflellmge in het geheel. 

Overgang en Voorfiel Van extrdordïnarù middelen. Exempel Van huis-leVeringe 
fonder Taxatie te eyfchen. Van een fchuldenaer die geheel betaelt heeft Van 
herftellinge. Wat herftellinge zH» en breeder uitleggïnge daer Van. Van "Stat fa
ken herfteüingé Verfocht "toort. In geen faken Van klein belang. Reedenen om her-
fiellinge te Verfoeken. 

i. T ^ " f U was't tijdt om van de a&ien, of aenfpraken in rechte» 
j ^ W en van het proces te Ipreeken, maer inde Keyferlijke rech-

•JL. ^ ten wort voor af gehandelt , van herfteüingé in het geheel, 
waer van ons ook bequaemft dunkt alvooren te Ipreeken , om dat 
het eygentlijk geen ac¾e is, maer een extraordinaris remedie, waef door 
de plicht, ende macht des Rechters wort verfocht by gebrek van ordi-
nans ac¾e 5 de requeften zijn ook verfoeken , en imploratien van de 
plicht des Rechters, als ook infinuatien, foo verre fy door den rech
ter gefchieden.4 maer ook zijn'er middelen om Rechters-plicht te ver
foeken, die volle kennifîè van faken, en by gevolge proces vereyfchen. 

x. By exempel, yemant heeft ter goeder trouwe geboutopeen an
der mans grondt; end' hy heeft aen den eygenaer fijn grondt met het 
opftaende gebou wederom ingeruimt, fonder de onkoften, of de prijs 
van het gebouw wederom te eyfchen. 

3. De wetten geven hem geen ac¾e, (a) maer evenwel kan hy des 
Rechters plicht tot dien eynde imploreren , dat die hem in foo open
bare billijkheit wille byftaen, en actie vergunne. (b) 

4. Wederom twee hebben haer elk voor?t geheel verbonden; d'ee-
ne heeft het geheel betaelt; hy heeft geen ac¾e die bekent is in de 
Rechten, of die moefte uit een andere oorïàke koomen, (c) welke ont-
breekende foo is'er geen verbintenifle tufl'chen de twee fchuld-genoo-
ten daer uit ac¾e kan voortkoomen: maer die betaelt beeft kan om de 

F f % over-
(-) i.io.lnfade j£ ^D.I.tf.tf.decondiB.lndeb. (b) Interpret.adrf§. 30» 

(c)'dix. adtit.inji.de duob. reis 
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overwegende billijkheit van de plicht des Rechters citatie verkrijgen, 
(d) gelijk voor defen is gezegt. diergelijke zijn d'er veel allenthalven. 

f. Onder de remedien van delen ¾ g , die mèerendeels volle onder-
fbek vereyfchen, is wel het voornaamfte het relief o£reftitutie, dat is, 
herftellinge in het geheel, want het woordt relief wort by ons meeft 
gebruikt ten aenzien ván iàken onder het gerichte voorvallende^ van 
de welke wy alhier m't byfonder niet fullen fpreeken, alfoo geen fee-
ker getal dâef'våh is,' maer hier" en'daér te pafte kòomen,-foo dikwils 
de billijkheit eenig remedie, daer de wetten niet feekers aen de handt 
geven, eyfcht. 

6. Door herftellinge in't geheel verftaen wy de vernieuwinge van 
een verlooren recht, dat bilhjkheits wegen door den Rechter in v oo-
rigen ftant Wêdergebracht wort. 

7. Wy zeggen dat het is vernieuwinge van een verhoren recht; want die 
fijn recht niet heeft verlooren, verfoekt vergeefs herftellinge en ver
nieuwinge daer van , en daerom als het geene van of tegen yemant 
gedaen is , door de wet van geender weerden gehouden wort , foo 
heeft geen reftitutie plaets, maer klachte van nuiùteit of niet-weerdig-
heit, %t/aer van op een ander plaetfi, en is het ondevfcheidt onder anderen 
aenmerkelijk in delen, dat herftellinge binnen de vier jaren rtioet ge-
fchieden ; maer klachte over nulliteit ofte niet-weerdigheit •, binnen 
dertig jaren kan gelchieden, gelijk^ elders mede fal gezegt -woien. 

8. Wy zeggen , dat dé ïàek in fijn voorige ftant wederom her-
ftelt wort >, te weten aéft beyde kanten, even áls of ¾r niet gedaen 
was, foo veel doenlijk mag ¾ijo. en hangende het proces over de ire-
ftitmitfoö blijft alles in ftant, forider dat yets nieuwskan worden òn-
dernoomen, (e) 

9. Noch is'er gezegt • dat de herftellinge by den Rechter gefchiedt, 
te weten, by alle Rechters die geméine fèchts-macht hebben, nae 
Keylerîijke rechten 'is de rejlituue ten uitmuntende remedie dat de 
Needer-rechters niet toe en koomt j (F) en nademael lèeker is , dat 
onfe Grietenijen en Steeden geen ander rechts-macht en hebben als 
de onderhoorige Steeden ende Gerechten by Key fèrlijke wetten gegunt 
is, foo was het reeden-dat de macht van in't geheel te herfteîlen by 
het Hof alleen was; maer het wort by de Needer-rechters ook gedaen, 
alfoo de herftellingén by appel àen het Hof können koomen. (g) mo
gelijk foud ¾r-onderfeheidt kötinen geniaekt wórden; dat als derefti-
-'- ' ' j tutie 

(3) 1.1 Cdeåttoi. reis. (c) l.un.C.de lnintegr.reft pojlul.ne <ptidtM(p. (f)/ i&. 
ff.adMHttkip. (gj Sand, 1.15,5. y>trs 1. aliquande. . 
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tutie nevens de aófcie ten principalen wort verfocht , welke principale 
aé¾ie tot den Needer-Rechter behoort, als dan de herftellinge tot den 
felven mede behoort; maer als fy alleene wort begeert, dat iy dan van 
het Hof alleen moet worden verleent, dit fal benèeden wat nader wor
den verklaert. 

io. De ftoffe van herftellnge beftaet in alderhande faken, die in, of 
buiten recht mogen zijn gedaen , felf ook tegen alle pleyts-ackoorden, 
çn Sententien; ook tegens*;bruik-verkrijginge en regen prefcriptievan. 
minder als 30jaren , by de wet verleent ; want tegens verloop van 
tijc by ackoort valt geftelt, won iwaerlijk herftellinge toegeftaen , 
of het moefte aen een minderjarige zijn; en mogelijk aen anderen om 
Zeer gewichtige reedenen; immers wel om bedrog van partijen, om 
belettinge door gewelt by partijen veroorfàekt; want alfdan de reeden 
ophoudt, waerom reftutie in dit geval geen plaetfe wort gegunt,..te 
weten om dat daer door ongelijk aen partije foude gefchieden ,"•' en 
daerom foodikwils de reeden der herftellinge van eenige ongerechtigheit 
der partijen wort genoomen, foo kan fy Iwaerlijk worden geweigert. (h) 

11. In alle laken heeft dan herftellinge plaets , mits dat het faken 
wn bdang zijn; want om geringe dingen is het de moeite niet waer-. 
dig krachteloos te maken het geene nae vereyfch van rechten kon-
de beftaen. geringe faken worden in delen geacht die geen tien gul
dens bedragen , hoewel ook fomtijts de Rechter wel iàken van hoo-
ger belang, foude konnen afflaen , by aldien de herftellinge verfocht 
wierde tegen een làke van leer grooten gevolge ende gewichte. ft) 

ia,. Maer irifonderheit moeten de redenen om herftellinge té ver-
foeken overwoogen worden, in de Rechten worden 'er vijf geftelt , 
vrefe, bedrog, minderjarigheit, afwefen en eindelijk allerhande rechtveer-
áige oorfake, die den Rechter hier toe kan beweegen. 

(h) \id. tit. C. de inintegr, rept. ordin, Q) l. 4. ff. de Rgftitut. 1.9. in fin. (s> /. i e 
ff de dol. mal. 

Ff 3 XXXVIII. KA-

wumkes.nlwumkes.nl



Heecknfdaegfe fycbtsgeleertheyt. 

XXXVIII. KAPITTEL. . 

Fan Vteefe. 

Wát Vreefe fy. Geeft alken herftellinge in CohtraBen die deugen. Reeden T*» 
berftelling. IVat Vreefe Vereyftht "&ort. Geen Vreefe Voor auellingen of dreyge-
mtnten. Vreefe in een ongeoorlofde faek geleeden, geeft feel herftellinge. Maer 
geen recbtVeerdige Vreefe. Ook geen onrecbtVeerdige als'er een eed is tuffchen beydege-
Aoomen. Middelen om herftellinge te "flc¾e te brengen. Hoe Verre fy plaets beeft 
tegen de Erfgenamen. Exceptie Van Vreefe. 

i. "¾ 7 * Reefe wort by de Rechts-geleerden genoemt, een beroerte 
¾ / van 't gemoet, over een tegenwoordig of aenftaende gevaer , te 

• weten, fodanig aenftaende, dat het geen ingebeelde vreefe is, 
want de fùlke by den Rechter niet gereekent wort. (a) 

2. Het verftaet zich, dat het geene door vreefe gedaen is, nae het 
hoogfte recht beftendig is, want anders loude herftellinge geen plaets 
hebben, en daerom heeft fy geen plaets in houwelijken noch in Te-
ftamenten door vreefe gemaekt, om dat die beide van fèrf nietig, en 
van geener weerde zijn. eygentlijk behoort deefè reftitutie tot Contra
cten fonder wijders, (b) v 

3. Maer de billijkheit is openbaer, om den geenen die door vreefe 
gedwongen is om yets te doen, van de verbintenifle daer over te.be-
vnjden ; want of men wel zegt, dat gedwongen wille 00^ een wille is, 
en dat de wille niet gedwongen kan worden, fòo is klaer dat fuik in 
den gemeenen wandel, en handel geen effect behoort te hebben, en 
dat men de wille des geenen die gedwongen is, als het op de fâkc 
felfs aenkoomt, voor geen wille kan houden. 

4. De wetten eyfchen dat het fuik een vreefe moet zijn ; die een 
fèer ftantvaftig man foude konnen beweegen. (c) het welke nochtans 
burgerlijk moet verftaen worden, en mer.onderfcheidtvanperfoonen, 
lbo dat meer van een man als van een vrouwe, en meer van d'een als 
d'andere man, nae verfcheiden omftandigheeden moet worden vereyfcht. 

5. Het moet vreefe voor gewelt zijn , en niet van eerbiedigheit, 
ofte 

00 l-9-ff.Quodmet.cauf. (t>) arg. I, j . ff. b.tjttnbl.l. 20. d.f.S. (<=) /• 
6 d.tit. 

wumkes.nlwumkes.nl

te.be-


I. Boek, X X X V I I I . Kapittel. 191 
ofte van ontzach die men voor groote lieden Heeft : want op fuîke 
flag geen herftellinge wil volgen , al was het van een kint nevens fijn 
ouders ofte van een vrouw nevens haer man. (d) 

6. Vreefe van quellingen, pleyterijen, aenklachten en Schande aen 
yemant toe te voegen wort hier ook niet gereekent, (e) om dat te-
gens quellingen by de Overigheit in of buiten recht voorzien kan en 
moet worden ; Schande kan by geen particuliere worden aengebragt, of 
het moefte te zamen gaen met eengeweldig ongelijk; als daer was het 
onderleg van Tarquinius opLucretia, die haerdooden, en neevenseen 
gedoode flaef op het bed, als bevonden in overfpel, dreygde te 
werpen. 

7. Dreygetnenten van ge welt zijn ook gemeinlijk nietgenoegv of 
fy moeten af koomen • van een die fe niet pleegt te zeggen fonder te 
doen en die het beyde even licht zy, (f) 
. 8. Al had yemant gewelt geleeden in een ongeoorlofde làke , hy 
foude noch herftelt konnen worden; gelijk ofeendief,overrpeelderof 
andere mildader op fijn feyt beloopen wierde en hem geit was afge-
perft ,. hy.foude ztdx konnen wederkrijgen, indien hy zich derfde 
bloot geeven, of de ftraffe der wet û hadde geleeden , want het aen 
particuliere niet toeftaet 'de. mifdaders geit af te perfîèn, maerfymoe-
fenfe melden;, en aenbrengen daer 't behoort, (g) 

9 . Rechtveerdig gewek, dat nae volkeren Rechten is-geoorloft,, ge
lijk dat in een krijgh gefchiet is, geeft geen herftellinge, en daerom 
als yemant aen de vyast belooft heeft , wederom in de gevangeniflè. 
te lullen koomen , hy kan daer tegens niet herftelt worden , en is. 
troiïwloos, als hy zich ingevolge van fijn woort niet inftelt. (h) 

10. Selfak het gewelt ongeoorloft , maer met eede beveiligt is 9 
foo valt 'er fwarigheit om herftellinge, volgens het recht der volkerenr 
te geeven, want of het zeggen is, dat een gedwongeneedtis Godtleedt „ 
foo is het echter de waerheidt, dat tegens Godt, wiens name is aenge-
roepen* geen exceptie van gewelt kan worden gemaekt, ende foo fou-
de men den eedtæneenroover, en moordenaer gedaen, moeten hou
den; maer nae't burgerlijk ende volkeren recht , kan de Overigheic 
die rechts-macht over een van beyden heeft, den moord-of gewelde
mer beneemen het recht van het beloofde te genieten , waer door d'an-
der by gevolge fbude worden bevrijdt, maer of hem fulx in fijn gemoeE 
ibude konnen geruft maken, is lbo licht niet te ftellen. (i) 

11. Die 
fd) l, zz.ff. de 2¾f. Hupt, (e) I'. 7. in pr. d. f. (f) arg.ä', 1.7. i» pv (ê) /. j - f. it» 

eod'. til. (h) Grot. àejur. b. &£<&• c> !?• »• ïi» ('} Val. Grot. d. cag. ir» 
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ï i . Die de vreefe geleeden heeft kan herftellinge krijgen, doormid
del van actie of exceptie, de ac¾ie kan hy aenfteilen, wanneer de fa
ke niet in haer geheel is, maer het geit , of goet , is vervreemdet, 
ende geleevert: in welken gevalle hy niet alleen den Autheur des ge-
welts, maer ook een ygelijk bezitter vanherafgeperftegoedtkanaen-
fpreeken en tot wedergeven dwingen; mitseeiitin fijn concfofïe verfoe-
kende, dat hy mag werden gereftkueert en herftelt tegen fodanige ver
vreemding , als hy door vreefe is gedwongen geweeft te doen , eri 
by gevolge dat hem het afgeperfte geit, of goet mag worden gerefti-
tueert met de vruchten, Schaden en intereffen&c. 

ix. Tegen de erfgenamen van de geweldenaer is geen aenipraek als 
voor foo yeel hy genot yanfde faek mag gehadt hebben; mitsgenoeg 
is , dat het eens tot hem.gekoomen mag zijn, fchoon hy het nader-
handt Ibnder eenig profijt mochte verlooren hebben , (k) maer is het 
goedt felve verlooren gegaen foo is de geweldenaer noch wel gehou
den, maer d'erfgenaem is vry , als ook een derde bezittter , ten zy 
het gefchiedr is nae de litis contestatie, aldan zijn ook deele laefte gehou
den, lbo verre d'eyfcher kan. toonen, dat hy het goedt terftont fou-
de verkocht hebben, anders niet. , :..-.. C 

13. De exceptie van vreefe heeft plaets, als yemant zich wel vev-
bonden, maer noch niet gegeeven heeft, hoewel ook fomtijts in diï 
geval a£tie kan plaets hebben, om weeder te bekoomen het handt-
fchrift of befcheidt dat men gegeeven mag hebben, (1) 

(tOl.l6.fHlt.Li7.e9d. (') Ii9,§.$,détit,l 

XXXIX. KÄ-
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X X X I X . K A P I T T E L . 

Vrfö 'Bedrog, 

x. " \ 7 * ô l g t de tweede reeden van herftellinge, te weeten bedrog, 
¾ / 't welk in de rechten tweezins genoomen wort; eerft van 

• alderhande quaet opzet, om een ander fchade te doen, en 
ten tweeden voor boofe veinfinghe of ontveinfinge, waer door men 
yemant onweetende aen fijn Schade verhelpt, en in dele maniere worc 
het hier verftaen, (a) 

a. Men deilt het bedrog dathetofirideperibonofindeiàekis. Inde 
perlbon, als men door opzet en omweegen een ander in fchade brengt: 
in de faek, als er groote ongelijkheit tuflchen partijen is, lònder toedoen 
van de een of van de ander, (b)maerdefe ongelijkheit kan echter geen 
bedrog genaemt worden, als wanneer een van beyde partijen defelvc 
tegens den anderen wil gebruiken, en dan wort het ook perfoneel. 

3. Noch wort bedrog onderfcheiden, dat het of oorfaek^gëeft tot een 
handelinge, ofte daer wflbhen inkoamf-y het geeft 'er oorfâke toe, als ye
mant door bedrog wort gelokt tot een handelinge die hy niet in dea 
zin hadde; tuflchen komende bedrog is, als yemant die toch wilde han
delen, foo verre bpdroogen wort , dat hy daer door gekrenkt endebe-
fchadigt wort: wel te weeten die niet tot handelen verlokt is , door 
Gjn medehandelaer, maer van een derde; fuik bedrog wort voor tuf-
fchenkoomende gehouden. 

4. Het onderfçheidt tuflchen defe beyde foorten is, dat handelingen 
tot welke bedrogoorlâekgegeeven heeft, van aenbeginnietig, enher-
ftellens onbehoeftig zy; lbo wanneer het contracten van goeder trouwe 
zijn, dat is beiderzijts verbindende; maer in de andere moet lònder on
derfçheidt herftellinge worden verfocht, als ook wanneer het tuflehen-
koomende bedrog is geweeft. (c) 

5. En derhalvjen heeft de aaie en exceptie van bedrog, tot herftel
linge plaetfè, wanneer yemant onder het handelen is bedrogen geweeft, 
behalven in contracten van ftreng-recht , in welke bedrog altoos by 

I I Deel. G g maniere 
(-) l.i. ff.dedoimal. (b) ].$6,ffJeyerb,ob!ig. (c) l,7.infr. ff.dedoi, 

/•3-$ ult.ff.profoc. ' " 
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maniere van herftellinge moet gebeetert worden, om dat de wette"» 
hier vooren aengetrocken alleen fpreeken van goeder trouwens con
tracten • en wat in het byfonder van defe ge¾egtwort, is altoos in te
gendeel'te verftaen noopens die van ftreng recht: maer hoewel dit by 
ons niet anders nae rechte behoort te gefchieden , foo wort echter 
in de praótijke dat foo nauw niét onderfcheiden; maer foude om alle 
bedriegerijen herftellinge konnen worden verfocht: alhoewel ook waer 
is, dat als verfoek van reftitutie was vergeeten, en het bedrog echter 
gebleeken van aenbegin te zijn- geweeft iri een contract van goeder 
«•ouwe, de Rechter ïoude het effect van reftitutie van felf behooren 
goedtte doen, of ook wel nae de tijdt van vier jaren, gelijk de klach-
te van nulliteit. . 

6. Eteefe ac¾ie wort niet gegeeven tegens een derde bezitter, noch 
ook tegens den erfgenaem, als voor foo veel hy daer by gebaet mag 
zijny om dat-.bedrog in het gemoetz.it, en niet als op feekeren perfoon 
kan paffen: de erfgenaem echter des geenen die bedroogen is, heeft 
in alle maniere fijn. aótie. (d) 

7. Om dat de condemnatie van defe aenfpraek eerloosheit aenbrengt 
foo mogen niet alleen de kinderen tegen haer ouderen; maer ook ver
achte , en ondeugende menfchen tegens lieden in eere , en achtinge 

f eftelt, met defelve niet voor den dag koomen, (e) maer fy moeten 
aera&ie fonder meldinge van bedrog, op de fake felfs aenftellen en 

nae verhael van de fake fonder fcherpe woorden concludeeren alleen 
tot condemnatie om te reftitueeren ôcc. anders doende fouden fy met 
exceptie konnen worden afgeweefen. 

8. jae om defelve reeden wort noyt ac¾ie van bedrog toegeftaen; 
als wanneer den beleedigden geen ander remedie niet eer roerende zijn
de kan worden gegeeven als defe faemroerende aenfpraek. (f) 

(d) d L 1 %. éf /• i<$-§> àt dol. mal. (e) /. r. §. 14. #. eod.tit. (O /. 1. J. 4, 
'i.y.inpt.eod. 

XL. iCa-
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XL» K A P I T T E L . 

Van berïlellmge terfa^e van mlnderjatigheit. 

i . T \ E derde oorfaek van herftellinge is minderjarigheit , wanc 
1 l o m dat jonge lieden onder de 25-jaren, by gebrek van er-

-•—--^ varentbeit, lichtelijk in fchadeüjke handelingen worden in-
gewickelt , foo wort haer noit herftellinge geweigert , wanneer fy 
twee dingqn bewijfen ; eerftelijk dat fy noch onder de 25-jaren zijn, 
en ten tweeden dat fy fchade geleeden hebben; (a) defe beide dingen 
klaer zijnde, foo heeft herftellinge plaets, fchoon 'er geen gewelt of 
bedrog,, of eenige andere oorfake mochte worden bygebragt, maer 
de z^jaren vol zijnde, ofte fchadeloosheit blijkende , foo is er geen 
herftellinge, maer de verbinteniffe goedt, en kan de minderjarige niet 
aengefprooken wórden , wel te weeten indien hy fonder voogdt is, 
of die daer ájndè geconfên teert heeft; want anders uit handelinge bui
ten Voogds kennilfe gemaekt, geen effeclive aenfprake wort toege
laten, (b) 

2. Anders, als 'er fchade geleeden is, fchoon met kenniffe van de 
Voogdt foo wort echter reftitutie gegunt , (c) hoewel op d'oorfâek 
ende geleegentheit van de fchade nauwer acht by den Rechter wort 
genoomen, als wanneer een jongman die geen Curator en heeft her
ftellinge verfochte. , 

3. Schade wort gereekent niet alleen als het goedt van de minder
jarige is vermindert , of als hy het goedt al te duir gekocht of te ge
ring verkocht heeft, maer ook als het fijn geleegentheit niet is, als hy 
daer door tot pleiten en onkoften foude vervallen , of eenigerhande 
ongemak overkoomen mochte , jae ook fomtijts wort het haer om 
meerder profijt gegunt; by exempel, in verkoòpinge van hare goederen, 
indien nae het geeven van de palmflag vry meer gebooden wort, fy 
konnen herftelt worden, (d) 

4. Maer een Rechter moet in defe, en diergelijke gevallen matig-
G g 2 lijk 

(a) I- 4. & 5. C. de in integr. rejt. min. (t>) /. 2, C, d, tit. fc) /. z- & %-J* 
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lijk te werke gaen, ten einde de lieden van minderjarige goederen te 
koopen niet worden afgefchrikt, gelijk de wetten voorfichtelijk waer-
fchouwen. (e) 

f. De Schade moet uit onvoorzichtigheid zijn voort gekoomen, wanl 
noodtvallige oorfaken die van den Hemel of veranderinge van tijt, en 
faken koomen, en door geen menfchelijke wijsheit konn-en afgeweert 
worden zijn buiten herftellinge. (f) 

6. Ten ware een minderjarige zich onbedachtelijk hadde ingewic-
kelt, in fodanigen handel, daer in fulke ongelucken veele plegen voor 
te vallen ende foo is te oordeelen van het lot, indien een minderjarige 
daer door is gekrenkt , tegen de uitkomûe en val des lots is niet te 
zeggen, alfio niets meer en onmiddelijker van de fchickinge Godts afhangt 
als lot; edoch een minderjarige foude konnen worden herftelt, tegen 
het reukelooos begeven van de fake op het lot, die anders fonder quet-
finge mogelijk hadde konnen gevonden worden, (g) 

7. Onder noodtvallige fchaden wort ook gereekent dat door veran
deringe van tijt en laken die niet konde worden voorzien , is by ge
komen: hoedanig by den Hove gehouden is , de koop van een Bil-
zate of Meijers-recht deffelfs, by een mindeijarige gedaen, die eeni-
gen tijt daer nae door verkoopinge van de gronden der biHanden door 
de Staten van Frieflandt gefchiedt,. wel de helft in prijs was afgefla-
g e n , Sibrandm zÆne<& in qualiteit requirant, contra Aefke Wijtfe metnerts 
at convetu reqvireerde den 11 Feb: 1640. Nauta decif. .4.0. 

8. Wat de perlòon aengaet , alle de minderjarige konnen worden 
herftelt, geteerd', en ongeleerde, gauwerts en eenvoudige j want de 
Wet (preekt fonder onderlcheidt, foo dat ook een Advocaet, end' een 
Rechter, wanneer fy gedook hebben, dit beneficie konnen gebruiken.; 
want de wet ziet niet op verftant, en geleertheit, maer op. ervarent-
heit van oordeel in den handel en wandel, welke door geen ftndic 
maer met de jaren ende gebruik moet worden bekomen. 

9. Nademael het beneficie gegeven is ten voordeele van minderjarig
heid, foo moet wel worden gelet, dat het niet werde getrocken tot 
profijt van een ander, onder fchijn van de minderjarige ; (h) defwe-
gen jonge lieden laft hebbende van haer ouderen,. jae van yder een, om 
yets te doen, te handelen, ol te verrichten, en daer by hebbende ge-
.doolt, foeken te vergeefs herftellinge, omdathetrfweá*>tenvoordee. 
Ie van de làft-gevers foude ftrecken; maer als hy voor een vrient yets 

hee¾ 
{^ dd.li. (Ó /. 11,£.4. &j.co<ï. (g) à.§,mfin, (ï) /, j.f. f # . 

de minor. 
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heeft ondernoomen, dâer hy geen laft toe hadde, nademael het alf-
dan op hem aenkoomt, foo heeft hy reftitmie, (i) en foo het iseenge-
rneene fake met een ander, foo krijgt hy alleen herftellinge fonder fijn 
macker, of het moeite zijn by gevolge; gelijk als een getrouwt man 
om fijn minderjarigheit wort herftelt, foo gedijt fulx ook ten voordee-
le van fijn voljarige vrouw, foo om dat wegens de houwelijx gemeen-
fchap, haer fchade hem ook foude treffen, als voornamelijk, om dat 
de handel van de vrouwen, des mans qualiteit daer van z.ijnde genomen, 
niet kan beftaen, maer in zich fèlfs vervallen moet, volgens het gee-
ne Sande leert, (k) 

10. De minderjarige zijnde herftelt, lbo worden de panden, bor
gen , en andere aenhangfels van fijn verbintenifTe mede weeh genoo-
men. maer van een borge ftaet te letten , dat als een Crediteur ten 
aenzien van yemants minderjarigheit, borge van hem geëyfcht heeft 
ten eynde geruft te welen, dat hy in die qualiteit den handel niet lal 
vernietigen, álfdan de borge niet wort bevrijdt, met herftellinge des 
minderjarigen. (1) 

11. Aengaende de faken, van welke de minderjarige konnen wor
den herftelt, is niet nieuws, te zeggen, buiten het gene te vporen van 
de herftellinge in't gemein is gezegt, bebalven dat àefrefcriptien min
der als van 30 jaren niet lopen tegens de minderjarige, en dienlvolgens 
geen reftimtie van nooden hebben , maer de prælcriptie van 30jaren 
laet geen herftellinge toe, felfs niet aen minderjarige, (m) 

12. Uit het gezeide konnen eenige gevallen worden afgenomen, in 
welke de reftitutie geen plaets heeft, te weten, als de fchade noodtge-
vallig is, als het nut van de herftellinge van een ander fòude komen. 

15. Daer te boven houdt dit remedie ten derden op in mildaden, (n) 
of de feyten moeften zijn van klein belang, gelijk of een minderjari
ge moeder verfuimt hadde , haer kint een Momber te kiefen , daer 
van, en de ftraffe daer op ftaende, worden fy door veriòchte refiitttùe 
bevrijdet. (°) 

14. Noch heeft herftellinge «een plaets, ten vierdea tegens een be
taling die met confènt van de Rechter is gefchiedt , (pj en behoort 
hier ook toe ten vijfden , dat de reftitutie geen tweemael in een fake 
kan worden verfocht , (q) dat is , als fy eens geweigert is , kan fy 
iiiet weder worden begeert j noch ook eens toegeftaen zijnde, wede-

G g .5 rom 
(i). LZi-ff.deProcurat.hfl-eqd. (k) infîfneerfteboektit.15. def.4, (1)/-13. 

ff. de minor. Li C . dejidejuJJ. min. (m) Lult. C. Inquib.cauf.rtjiit.neceff'nonejt. 
I ½o.C.deprœfcr.zo.ann. (n) /. 37»^. ï. ff.de minor. (°) l-j-.C.Jiaòerfdei. 
(p) i.ult.lnJl.Quib.akn.lh.yelnon (s) l.i.&2.C.fiftej>.reJl.pet* 
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rom vernieuwt, te weeten tot een, en het felve oogemerk; want an
ders omtrent een fake, wel meermalen herftellinge kan vallen; want die een 
erveniflè by exempel eerft heeft aenvaerdet kan herftelt worden, dat hy 
fê mag afitaen, en wederom dat hy fe mag aenvaerden. (q) 

if. Ten zeften reftiwtie kan niet gefchieden , als de laken niet 
meer in haer geheel zijn, gelijk wanneer des fterf huis goederen ver
kocht en vervreemdet zijn, (r) immers indien de minderjarige wil her
ftelt zijn tegen den afftant om het goedt te mogen verkrijgen; maer 
als hy van het afgaen der ervenùTe begeert herftellinge , om van de 
fchade bevrijdt te weien, foo wort het hem wel toegeftaen , fchoon 
hy eenige dingen mochte hebben gealieneert , of mogelijk kan nae 
het nauwfte recht de refiitutie fonder onderfcheidt , ook nae gedane 
alienatie van goederen worden vergunt ; mits de minderjarige alles 
wederom geve , wat by hem uit de erveniflè mag zijn geprofiteert, 
gelijk Sande leert, (0 alles behoudens aenmerkinge van billijkheiten-
de omftandicheden. 

16. Defe voorfchreven gevallen fien op de fake ; ten aenzien van 
de Perfoon zijn noch dele gevallen ; ten eerften als de minderjarige 
mondig is gemaekt , het welke gefchieden kan, als een dochter on
der de 18 , en een jongeling onder de zo jaren oudt zijnde, fymet^. 
hy met 3. getuigen hun bequaemheit tot bewint van haer. eygen 
goederen konnen bewijfèn , nevens de ouderdom, (t) die beft in de 
E>oop-boeken , of ouders aentekeningen betoont kan worden; en 
nochtans konnen fy nae de mondigmakmge geen onroerlijke goederen 
verkoopen. (u) 

ij. Ten tweeden valt 'er geen herftellinge , foo de minderjarige 
zich bedriechlijk en niet uit eenvoudigheit voor voljarig' heeft uit-
gegeeven : en wort gelooft dat het bedrieglijk gelchiedt is, wanneer 
hy in een inftrument onder eede verklaert heeft , dat hy voljarig 
was. (w) 

18. Noopens den eedt, is noch een'derde geval, dat als een min
derjarige gefwooren heeft de handelinge by hem aengegaen te fullen 
onderhouden, hy aliHan geen reftitutie kan verkrijgen, (x) maer dat is 
by onfe Ordonnantie wech genoomen , (y) alwaer verbooden wort 
recht te doen, op contracten van minderjarigt met eede beveiligt, 

niet 

(q) /. 7. §. 9. /. 4T. b. t. f ) /. 24. §. 9. (f) 1 boek, tit. I J . def. a. 
ft) /. Ï..& 4. C. de bis qui Ven. at. (a) l. 3. C. eod. tit (w) /. 2. 
&î C.fi min. fe major. (*) *4uih.facraw-pul>.C.Jiadyerf.Vefid. (r) ibotk, 
tit. 7. art. 4. 
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niet meer als of'er geen eedt was by gekoomen, en wort daer te bo
ven den Notarifèn verbooden, den minderjarigen een eed af te neemen » 
by verbeurte van haer ampt, en arbitrale firaffe, art. jf. 

19. Ten vierden hout de reftiwtie op , als een minderjarige tot 
fijn ouderdom zijnde gekoomen, beveiligt, en voor goedt keurt het 
geene te vooren gedaen is; (z) het zy uitdruckelijk met woorden, ofte 
ftilfwijgens met te voltrecken , het geene te vooren begonnen was j 
Zegge van voltrecken, want niet alwat hy voljarig geworden zijnde doet, 
in een fake te vooren aengevangen, hem terftont van dit beneficie be
rooft ; immers hebbende een erveniflè aengegaen, en na de zf jaren 
eenig geit van de fchuldenaers ontfangen, des niet tegenftaende kan 
hy noch worden herftelt. (*) 

zo. Eyndelijk een minderjarige tegens een minderjarige, by aldien 
fy beyde gekrenkt zijn, kan dit middel niet gebruiken, maer wel die 
fchade geleeden heeft, kan het aenftellen tegens de andere, die niet 
befchadigt is. (b) 

a i . De aenfpraek uit dit beneficie moet de minderjarige neemen te-

f ens den geenen daer hy mede gehandelt heeft , en niet tegens een 
erde; ten ware die derde het goedt verkreegen hadde, wel bewuft 

Zijnde, dat 'er een minderjarige mede bedrogen was, als ook ingevalle 
de minderjarige geen ander verzet van fijn fchade kan vinden: in de-
fè gevallen moet de derde bezitter het goedt miflèn, ende fijn man fòe-
lcen die het hem overgedragen heeft, (c) 

Qc) l. ?.§.#. deMinor, (*) d.l.$.§.z. (t>) l.li.infin.å.m'mor, (e)/. ,13. §. 
Xilt.&U.feqq.eod.tit. 

X L I. K.A" 
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XLI. KAPITTEL. 

Van berfeüinge ter fake van afaeefen e» andere 
billiks oorfaken. 

Herftellinge "toegens tf†teefen, tftee aèlien, dwang Voor de abfentie om tfat vttiéh 
gegunt 'toon. Van de herftellinge tegen de abfentie. Hoe defe herftellinge kan 
"Sforden Voorgekoomen. Vijfde oorfake Van herftellinge , rechtveerdige doolinge. 
Mifbruik Van defe generale reeden. Exempel daer Van. Drie dingen Vereyftbti 
tot defe herftellinge, en exempel daer Van uit de lachten. Deoiinge door rechts on-
ftetenbeit geeft geen herftellinge als atn krijgslieden , Vrofiypen, en "tyefen» ook 
aen die niet altoos» en exempel daer Van. 

i. Ë A Ü s verre van minderjarighcit; de vierde reeden en oorfakc 
I 1 van herftellinge is afwefen, waer door men herftelt wort van 

-**—" fchade, door onverdeedigd afweefen verooriàekt, tot wel
ken eynde tweederley ac¾e gefchapen is , d'eene'Föor deabfented'an-
dere tegen defehe. die voor de abfènte moet gy niet verftaen ten profij-
te van alle afwefende, maer van fulke die om het gemeine befte bui
ten zijn geweeft, juift niet uit laft van de gemeine Regeeringe, maer 
om oorfaken die voor het gemeen nuttelijk en prijflijk zijn, gelijk of 
een ftudent Jbutens landts zijnde, een ander fijn goet of fijn recht qua-
me verjaren, en alfoo den afwefende van fijn actúe beroofde, die geen 
geleegentheit hadde gehadt, om daer voor in rechte te fpreeken. (a) 

2. Een Koopman door afweefen om ver-geleegen handel: in dier-
gelijke fchade gevallen zijnde, fal mogelijk het lelve remedie van de 
Rechter konnen verwerven, om het groote belang dat aen de koop
handel vaft is, en profijt dat het gemeen daer by geniet, 't welk hee-
denldaegs wel hooger als de fiudie gefchat wort, anders zeggen de 
wetten, dat die om haer eygen profijten nitgeweeft zijn , dit benefi
cie niet genieten, (b) dat wel op Koopluiden fchijnt te pallen, maer 
het kan met goede reeden verftaen worden van fulke profijten daer 
van het gemein niet deelachtig wort, het kan ook geduit worden op 
reyfen om gemak ende plaifier aengenomen. 

3. De 
(*) /»a8. ff' Quïb. ex eauf. major. & tot. t'tt. (-} /. 36. ff. eod, tin 

wumkes.nlwumkes.nl



I. Boek, XL ï. Kapittel. 201 
3. De tweede a&ie, waer door defe herftellinge verkregen wort is» 

'tegen de abfente , ten voordeele van de prefeme , wanneer de abfente, 
terwijl d'ander buiten lands was ? eenig goedt of recht van dien an
dere verjaert heeft, en wort in dit deel geen onderfcheidt van abfentic 
gemaekt, het zy om.gemein of byfonder belang; maer isvannoodea 
dat de abfente niemandt hebbe gehadt, door welke fijn fake wierde 
verdeedigt; want fuik een by der handt zijnde geweeft, foo moet de 
preiente zich felven wijten, dat hy tegen de afwefende geen aenfpraek 
heeft gemaekt. (c) 

4. De noodt van defê herftellinge tegen de abfente, die geen ver-
deediger heeft te verfoeken, kan worden voorgekomen, wanneer men 
in tijts een proteft doet in het openbaer tot bewaringe van fuik , of 
fuik een recht, end' het fèlve voor den Hove, of het Gerechte doet 
intimeren, dat echter verfuimt zijnde kan de r*/¾ftw*.;naderhandtnoch 
Worden ondernomeu. 

5-, De vijfde en laefte reeden van herftellinge is generael, te weten,1 

alderhande rechtveerdige oorfaken, waer-door yemant in doolinge en in 
fchade geraekt is, want fbo wort gemeenelijkgenoomenhetUot, dat 
de Keylerlijke Wet fpreekende van herftellinge wegens abfente , 
achter aen heeft gevoegt , alhoewel die woorden eygentlijk haer op-
ÊGht hehben op de reeden van abfentie , te weten, dat fy niet alleen 
goedt is , wanneer yemandt voor de gemeine fake heeft afgeweeft, 
maer ook als hy is afgeweeft, omeenige andere oorlâek in defen recht-
veerdig. 

6. 't Is evenwel waer , dat rechtveerdige doolinge voor een vijfde 
oorfake, van de abfentie verfcheiden wort erkent, ende getelt, zeg
ge rechtveerdige dolingen, dies het geene men willens en wetens gedaen 
heeft, fonder doolinge, hoewel onvoorfichtelijk geenzins kan te niete 
gebragt worden, voorts moet de doolinge rechveerdig zijn, niet alleen 
fonder dubbelheit ende veinfèry , maer die zegt gedoolt te hebben, 
moet ook bybrengen , een dadelijke , en krachtige oorfake buiten hem 
felf; waer door hy tot doolinge ende een iêhadelij ken handel ingewik-
kelt is, Vant blote onwetenheit is niet genoeg, veel min onbedacht-
faemheit, al was fy fodanig dat ly wijfe lieden wel foude konnen over
komen, (d) 

7. Doorgaens wort het by ons fòogenoomen, als of defè vijfde ree
den aen den Rechter gaf een onbepaelde macht, om herftellinge toe 
te ftaen, om allerhande redenen die hem billijk f ouden mogen fchijnen, 

I I Deel. H h "* ook 
(*) i l , f . l,d,tït,l.i.pr. & §, t.tod,tit> (b) dix, adtit.ff>Qfùb.excatif*niah 
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ook foo, dat op voorgeeven van defe generale biUijkheitreflitutiefòïr-
de konnen verkreegen worden, om reeden die de Wetten tenaenzieft 
van .andere genoemde oorïaken* afflaen, ende niet voor genoegfaem 
houden, by exempel; jemandt heeft gemaekt een ackoort met fijn par
tij e beweegt door defîelfs dreigementen van hem met proceflen te 
quellen, en diergelijke; de Wet acht fulke vreefe niet, om herftel-
linge te gunnen, gelijk^hier vaorengeleert is j Want niet genoeg is, dat 
ï¾?. de partije is een quaedt voorneemen , maer in deperfoon die her-
ftellinge begeert , moet ook geen fotheit of ydele voorbeeldinge zijn j, 
want het onbetamelijk is, aen des Rechters deftigheit en autoriteit te 
vernietigen om beufelingen, fulke handelingen die nae rechten anders 
wel konnen beftaen ; en mag in 't minfte niet gedacht worden, dat 
de wetten onder het generale flot begreepen fòuden hebben, reedenen 
die fy te vooren al hadden verworpen. 

8. Dikwils evenwel wort dit in een andere zin getrocken , ende 
Ibmtijts wel geweefen ponder andere, mijns weetens ,in dufdanigen fake;, 
Eene Claefke Sjoerdts, hadde ten overftaen, ende met raedt van hare: 
vrunden gemaekt een ackoort over een ervenifle met haer overleede-
ne mans broeder, waer van fy verfochte herftelt te worden,, om ree
denen, dat de mans broeder, haer anders niet hadde wederom willen 
geven feekere brieven die hy onder hem hadde, en ook gedreigt, dat 
hy fenae den Hagè wilde fleepen , en lange proceduren aendoen* 
voor de Staten Generael &c. noopens de brieven hadde ly middeL 
van recht, om hem die te doen weedergeeven, als fy haer toebehoor
den ¾ en de refb wareri beufelingen , geenzints weert om een folem-
jjeel ackoort te vernietigen : de mans broeder was mogelijk dat wel 
weert, maer de wetten eyfchen ook ten aenzien van de verfoekerg, 
beftendige en krachtige reeden van doolinge ; defe vrouwe hadde 
met omfichtigheit en vrienden raedt ackoortgemaekt, behalven dat de 
wornaemfte reeden was, die by de wetten is verworpen, te wee-
ten een voorhouden van ydele dreigementen * die geen kracht of uit-
komfte in eenigen deele konden hebben. 

9. S00 moeten dan defe drie dingen te zamen koomen in de her* 
ftellinge die om defe generale oorfake gefchiedt, ten eerften dat de 
doolinge zy geweeft , ontrent het feit daer men over klaegt ; ten 
tweeden, een dadelijke en krachtige oorfake, buiten ons fèlf; en ten 
derden , fuik een oorlâke die niet zy afgekeurt by de andere hooft 
ïeedeæn van refiitatk , maer van de fèlve vericheiden, welke drie 
vereyfehen, zijn in dit exempel; gy hebt een handelinge gemaekt met 

een 
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een minderjarige ten overftaen van een die fijn Voogd zeideteweefen 
die het niet en was; gy zijt wel verbonden, maer kont herftelt wor
den , hier is dolinge , want gy meindet Voogd te zijn een die het 
niet en was, d'oorfake van doolinge was de verklâringe of het gedrag 
van de Voogd, en de reeden ftrijdt niet tegen de andere vier oorfa
ken ; is ook daer van verfcheiden , . om dat 'er wel bedrog is van de 
gemeinde Voogd, in het gedrag van de voogdij e, maer niet in den han
del met de minderjarige; de falfe kooper kan daer te boven uitfïjn bedrog 
aengelprooken worden, (e) 

10. Dolinge door rechts-onweetenheit veroorlâekt, geeft geen her
ftellinge, of het moeften fulke perfoonen zijn, dien het geoorloft is, 
den inhoudt der wetten niet te weeten, gelijk als krijgflieden, huiflie-
den, en andere zeer eenvoudige oabedreevene menfehen; te weten, 
als fy arbeiden om Schade te verhoeden , en niet als fy profijt fòe-
ken, ook niet als fy goede geleegentheit hebben gehadt, om haertc 
verfeekeren van het geene rechtens was , (f) foo is herftellinge ge-
weigert aenfttffr: Riemg van Nitfen , die haer moeders ervenifle heb
bende aengegaen en de landen verkocht, naderhandt herftellinge ver-
•focht , om beneficie ván Inventaris te bekoomen , is geweigert den 
¾aMart: 1641. nàe getuigenifîe van Nautaj buiten twijvel om ree
den dat het beneficie van Inventaris ftrekte om profijt te foeken , tot 
nadeel van de Crediteuren. 

(e) /. i,$r,& §. uit. Quodfalf, tut, mM. {ï) l. 7.8. p.ff.dejur, &>fa&4 

Hh z XLH. KA-
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XLII. KAPITTEL. 

Van de maniere om betÜellmge te 'verfoeien, 

0Vergang- en op "teat "toijfe .relief ende herftellinge Verkregen "frarf, ly, exceptie,, of 
l>$ aêlie >- en dit op [ftoeeerleije ftjjfey of tot herftellinge alleen. Ofte gelijk tot 
een recht ten. principalen. I^Iief in gericht*faken > Van incidenten , Of van 
fententient en op fvat manier beyde Verfocht teorden , ook of executie daer door 
bekt ttort. Binnen "bat tjjt reftitutie Verkreegen kan "teorden' 

i . | " l l t zy genoeg, van de oorfaken: der herflellinge; de wijr 
• 1 fe om de iëlve te verfòeken is , of by manier: van a-

"*—-^ clie , of ook by wijle van exceptie ;. dit laefte 
heeft plaets, wanneer die beleedigt is, en herftellinge krijgen kan 
aengefprooken- wort van: de ander , aen wien by ncfa. verbonden 
heeft. (*> ¾ 

a. DienfVolgens kan het nae rechte fonder reconventie ,. by flot van 
antwoordt, es contrarie conclujie gefchieden, allbo het niet even een aótie 
behoeft- te zijn , maer is genoeg een fimpel beroepinge tot de plicht 
des Rechters, die uit het proces bemerkende genoegfame reeden van 
herftellinge, delèlve ter lèntentie kan infereeren, fcheon by den ge-
lædeerden geen ac¾ie of reconventie geftelt zy, maer alleen, gelijk ge-
zecht is, exceptie of allegatie van de reeden der herftellinge. 

3. Als het by wijle van a<¾ie gefchiedt, foo wort 'er of eenbyibn-^ 
dere inftantie van gemaekt, of daer wort met een veriòek gedaentot 
effeórive vergoedinge van de fchade die de eyfeher geleeden heeft, of 
tot genietinge van 't geene hy verlooren heeft, (b) byfondere inftan
tie tot defen eynde wort gebruikt, wanneer anders niet verfocht wor¾, 
als herftellinge en vernietinge van 't gehandelde, te weeten als de ey-
içheï alleens foekt bevrijdt te zija van eenigen laft,. daer hy ingewik-
kelt is, en dîë noch geen teegenwoordig gebruik heeft; by exempel-r 
Sake Folkerts hadde by folemneele a£te. nevens andere mede-erfgena

men 

Cf). l'9<t- % $$&dm.coMfc (b) /.ai.§,tò. ff;Qîwdmtt.$i 
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men afgeftaen , fèekes recht van fideicommis ende belooft te ftaea 
voor de eviftie van lèekere verkochte Saté lands , eû dat voor't ge
heel , ten profijte van Abraham Acronius, hy vreefende naedeel daer 
van in't toekomende , verfocht herftelt te worden van die verbinte-
BifTe , ten einde daer uit noit te konnen worden aengelprooken, ea 
is hem toegeftaen, voor Alderheiligen 1680; 

4. Anderzints wort de herftellinge te zamen gevoegt met een an
deren eyl¾h , daer op voornamenthjk geoogt wort , lòo dat de her
ftellinge dan tot een middel dient, en als een inftrument van fo-
danigen eyfch r als wy maken, exempel ; yemant heeft een 
crvenifle afgeftaea,. of in deilinge aen een ander toegeftaen r heü 
geene hy niet moeite toegeftaen hebben ; dan neemt hy fijn con-
clufîe voor eerft, dat hy mag gerefiitmert worden tegen alle fchadelij--
ke-aften, omiffien, en commiflien, om fuik , of luik een oorfàke, 
en dat hy mits dien fal verklaert worden erfgenaem te zijn , en par-
tije. geordormeert, om met hem te treeden tot fcheidinge: en deiiin-
ge <Scc. 

f. Voor het Gerichte wort ook dikwils herftellinge verfocht, loo 
van d'een en d'ander voorval geduirende het proces ,- als van fen-
tentien. definitijf^ Herftellinge onder hangende proces , wort door=-
gaens onder onlè praófcjeijns reltef genoemt ; hoewel dat woordt 
niet anders als reftitutie of herftelünge in hem fëïf begrijpt, de 
manier om dit relief te bekoomen is , dat rekeft aen den Hove 
moet worden, geprefenteert , het welke partije ter handen wort gs-
ftelt ; voorts alles gefien % wort op het relief eindelijk gedifponeert,, 
of indien van de bygebragte reeden niet en geblijkt , werf 'er 
geagpointeert , fiat- rekefi in jndicio , en moet 'er pleydoy overge-
voert worden , fònder dat ten eerften citatie om relief kan- word
den gelicht ende pleydoy onderlegt j masr een Requirant op dien voet 
procedeerendé, wort met de koften afgeweefen, gelijk dikwiky en; 
noch onlangs geoordeelt is , tuflchen Claes-T&kes cum fic: requirant-m 
Harmen Tjeerts requireerde den i6 Maert r68ö. en wederom tuflchen; 
andere partijen den 15 fulü daer aen volgende, de reeden daer van 
is om pleyten af u Jmjden » met te, zien of men'er-met rekeft niet kan, 
doorkoomen, 

6. Die relief of herftellinge van fintentien Begeert, moet ook wel; 
letten, in wat manieren hy llilx doet,, indien hy bevrijdt wil zijn, „van* 
de executie, foo-kan hy Bet niet doen by wijfe van exceptie, oftevan 
oppofiüe tegen de. executie,- want die evenwel fijnvoortgankheeft^ 

H h % " ' aaaeft 
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tnaer hy moet proces en nieuwe inftaçde maken en dat eer de execu
tie aengevangen is, welke alfdan geftut wort ; is fy begonnen, foo 
kan fe door verfoek van herftellinge niet worden belet, tnedeganfch 
niet door exceptie of oppofîtie, als vooren, gelijk Sande leert, (c) Jae 
felfs, al is de reftitutie verfocht voor den aenvang der executie, by al-
dien 'er bedenken is, dat fy verfocht wort om de fake op te houden, 
lbo kan de triumphant verkrijgen dat de executie voortgaet, onder 
cautie van weeder te geven, ingevalle het relief vergunt wort. (d) 

7. Provifîoneele condemnatie tot namptijfement , welke plaets 
heeft, als yemandt uit een bekent handtfchrift wort aengefproo-
ken , kan ook door verfochte reftitutie niet worden belet, felfs niet 
in een minderjarige , gelijk Sande Ichrift, (e) behalven defê dingen 
is waer het geene voor defen gezegt is, dat door verfoek van reftitutie 
de faken in ftant worden gehouden, fonder eenige nieuwigheit aen 
d'een of d'ander kant. 

8. De plaetfe daer herftellinge moet worden verfocht, is de woon-
plaetfe van de gedaegde, immers foo wanneer fy alleen verfocht wort, 
want als fy koomt neevens een andere ac¾e, die men wil hebben ge-
reftitueert, foo kan fy ook aengeftelt worden daer de làek is voorge
vallen , of daer het goédt geleegen is. (f) 

9. Voorts om dat herftellinge is een ongewoonlijk middel, en om 
verre ftoot, wat nae rechte kan beftaen, lbo is by de wetten vaftge-
ftelt, dat fy moet worden verfocht by de man felfs, of by een vol
macht daer toe byfonder , ende met namen gelaftigt; generale laft, fchoon 
krachtig en dringende is hier niet genoeg, (g) fchoon er in ftont de 
flotreeden, dat de lafihebber in alles defelve macht hebben (oude, als of de 
meejler tegenwoordig was , in alle dingen daer toe jpeciale laft van nooden 
mochte zijn; want ook dat noch al generaelis, ende blijft; foo by den 
Hove geweelën, tuflchen Symon Claeflen Bootfma inqualiteitimpe-
trant, en excipieerde contra de mede erfgenamen van Trijntje Jans ge-
daegden en excipienten den 2oJunij 1681. 

10. De tijt binnen welke relief of reftitutie moet verfocht worden," 
is van vier jarpn (b) in de minderjarige te reekenen van den eerften dag 
hares 26 jaers of van dat fy mondig zijn geworden, foo nochtans dat als 
de mondig gemaekte meer als vier jaren onder de z$. is, hy altoos z.ijn herftel

linge 

(c) in fijn eerjîe boek tit 15. def. 5. (d) cap. 6. x. de in integr. tefiiti 
(e) inU tootf: iboeky tit. 8. def. 4. ({) Sande 1 boek , tit. 15. def. 1. 

• (g) /• »5. §. i.'m fin. I. 26, ff. de Minor. (h) l. uit. C. de temp. in inti 
reftit. 
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Unge tot aen de volle 2$ jaren kan verkrijgen j in de abfènte begint de tijc 
te loopen van dat fy wederom zijn gekoomen; ingeval van vreefe of 
bedrog loopt de tijde yan dat de fake verhandelt is , of immers dat 
de beleedigde daer van kennilfe heeft gehadt , (i) nae deffelfs over
lijden hebben fijn erfgenamen den tijt die noch van de vier jaren, 
overig is , behalven dat minderjarige erfgenamen eerftelijk genie
ten den tijdt die haer noch ontbreekt van de 25 jaren , en dan 
hebben fy noch foo veel tijdt als de erflater over hadde, doen hy 
iftierf (k) het felve is te verftaen vaneen Ceffionaris dien het recht 
van rejlitnüe is gecedeert, en overgedragen , of liever het recht 
't welk yemandt door middel van reftitutie konde verkrijgen, ofte 
weederkrijgen j, want daar van Ceflie op een ander kan gefchie-
den. (\) 

(i) d. I. uit. I. $. C. eod. (fc) /. 6. ff. de 2¾/¾. I 2. 4. /. $. §. a.. à, /•*. 
C. ás Temp. in integr' rept. (¾ L z%, in £*\ §. de Minor. 

XLIII. KA-
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XLIII. KAPITTEL. 

Van Ttçétdagen ende Vacantien. 

Van fychtdagen » tn de 2¾>/le- Vergaderingen Van't Hoff. fycîits iydtn \oer 
de Heeder-gerichten. Deylinge der Vacanûen. Van heylige dagen. Van burger
lijke Vacantien. Tijden, en geduirfaemheit der fefoer. Onderfiheit tuffchen hei
lige dagen, en andere Vacantien. Straffe "ï>an fihenders der beyhge dagen nae de 
ordonnantie. mew& Tlackaet o^tr't onderhoudt desfendaegs. 

x.*"r jn " Ot de voorkenniffe van het proces, behooren ook de Recht-
• dagen, ende Vacantien. Voor den Hove, wort de rolle van 

----- rechtlàken gehouden , alle dingfdagen , en gecontinueert 
tot dat alle nieuwe faken ende prefintatien van laken, die vervolgt wor
den afgedaen zijn. tot welken einde een yder zAdvocaet fijn qualitey-
fen die hy wil hebben te dienen, moet opftellen, en de klerk van de 
Rolle overgeeven , om in het groot Rol-boek lbo van nieuwe als 
oude faken te worden overgezet, en volgens ordere geleefen, ende te 
dienen. 

z. Van gelijken worden de vergaderingen van de Raedt, mede voor 
en nae middag, t'elkens tweeuirengeduiriglijkgehouden, uitgenoo-
men Saterdags namiddag, De Ordonnantie (a) ftelt des winters nee
gen uiren, en des foomers acht uiren voor de middag ; nae middag 
•van gelijken, een uire des foomers vroeger als des winters; maer het 
Hoff met confent van de Heer en Staten heeft de neegen uiren voor, en 
de twee uiren nae middag voor de winter en foomer evendragtig vafl: 
geftelt, -en wort fòo allenthalven onderhouden. 

3. Voor de Needer-gerichten moet ook, als het geen Vacantie en 
is, alle weeken , 14 dagen of vier weeken op het minfte, nae vereyfeh 
van tijt ende faken recht gehouden worden, ter plaetfe daer het van 
ouds de gewoonte is geweeft , dog in geen herbergen , alwaer ook 
geen reekeningen, mogen worden belegt, by verbeurte van 2,5. goude 
Friefcbe Rijders tot lafte van het Gerechte , en ten profijte van het 
Landtfchap , hoedanig of meer peene moet ook verftaen worden te 

yer. 
(a) $beek, tiUj.art.x. 
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verbeurt, lbo dikwils langer als een maent gewagt wort met recht-
dag te houden j wel te weeten , als fj verficht worden en de faken daer 
z,ijn , wantvhet is een Rechter niet verbooden fijn Ingezeetenen met 
goede reedenen van pleiten af te manen, en de twift-faken te accor-
deeren , mits het niet en gefchiede met oogemerk van eygen baet, 
maer uit een zucht tot het befte van de gcfneme man; ende van bei
den zijn exempelen bekent. 

4. De vacantien worden in Rechten onderfcheiden , dat fy ordi-
naris of extraordinaris zijn. beide zijn of heilig of burgerlijk, à'ordi-
naris heilige zijn Sondagen en andere feeft-dagen, als van de geboor
t e , befnijdeniiîe , en hemelvaert van de Heere Chriftus , beneffens 
de zendinge des heiligen Geeftes. extraordinaris heilige zijn, dank, 
vaft, en bede dagen, die nae de geleegentheit der nooden, daer in 
zich het gemeine Landt en kerke bevinden verfcheidentlijk worden 
aengeftek. 

f. Burgerlijke ordinarife zijn , die om de onleege tijt van de landt-
bouw, om de koude des winters, ook om uitflag van Rechters, en 

{>rac¾fijns worden aengeftek ; Extraordinarife, die om befondere ge-
eegentheeden van vreugde worden opgehouden , als om vittorie op 

den vyant, om geboorte van eenig groot Prins, die de Staet wil vie
ren , om het feellelijk inhalen van Prinçen ende Prinçeflen, ook we¾ 
om vlucht en wapen kreet » op het aennaderen des vyants, gelijk in 
den Jare 1672. is gefchiedt. 

6. De tijden en geduirfàemheit der vacantien buiten de Sondagen 
zijn aldus ; allé de ordinarife vacantien, f00 heilig als burgerlijk zijn 
zes in getale ; d'eerfte begint des Dingldags voor Vafien-avont en 
duirt 14 ckgeivj de tweede voor Palmfindag, Dingfdags, duirt 3 wee-
ken, gelijk mede de derde van Dingfdag voor Pmxter; de vierde be
gint op den if fulms , en eyndigt den eerften Dingfdag ?in Septem
ber; de vijfde op den 27 OElober, duirt tot den eerften Dingfdag nae 
AlderheÜïgen; de zefte begint den zo December, eyndigt op Dingfdag 
nae Pontiaen , of den 14 Januar. oude ftijl. d'Eerfte dag van yder 
vacantie is altoos Pronunciatie , ten ware het op een Sondag viel, 
dan wort het een dag vroeger of later genoomen , en begint dan al
toos een nieuwe Rolle , die ten eynde moet loopen eer de Advoca
ten Scheiden, (b) 

7. TulTchen heilige dagen en burgerlijke vacantien is dit onder-
fcheidt, clat op de eerfte geen rechtfpleegmge mag gefchieden , felf 

I I Deel. I i niet 
(b) Ord. 3. boekt'tt.-j.art. $. en Volgende. 

wumkes.nlwumkes.nl



î l 0 fjeedenfdaegfe fyehtsgekerûeyt. 

fi½t ffict confënt van partijen , behalven fácea van groot belang , of 
daer het gemeine beft aen geleegen is , en die geen uitftel konhen 
Ejden; maer in andere vacantien mogen de recht laken wel voortge
zet worden, als partijen het eens z,ijn, foo veel haer aengaet, en voor 
Commiffaris, Want de Cancelerije dan geOooten is ; tegen dank van 
een der partijen kan felf voor Commiffaris geen recht worden ge-
pleegt, en foude geen accufatie , of contumacie voor Commiffaris in 
de vacantie gevallen, konnen worden goedt gedaen, als mede geen 
getuige worden genootfaekt om alfdan te compareeren. 

8. Onfe Ordonnantie ftek daer te boven de ftraü¾ tegen de geenc 
die op heilige dagen ydele-fpeelen, of ook oeffeninge des lichaems 
aenftellen , en onder de Predicatie wandelen , belaftende den fuiken 
het opperfte kleedt feitelijk te beneemen : zijn ook dan verbooden 
alle ambachten en neeringen, voornamenriijk tapperije; daer op ftaet 
d'eerfte mael een keyfers gulden voor yder drinker, en twee voor de 
weerden , de tweede mael is dubbelt, doch nae de predicatien is on-
geftraft; foo veel de Ordonnantie Ipreekt. (c) 

o. Maer by Placcaet is dit verbodt verder ukgeftrckt 
tot den geheelen Sondag (vat andere heilige dagen Jpreekt het niet, om 
dat de verfoekgrs van V felve Placcaet daer van mmder werk^fnllen hebberi 
gemaeh) ook zijn de ftraffen verhoogt, die by de Officieren nae ge-
feegenthdt der-faken wel behoort te worden gematigt , mfonderheit' 
ten aenzien van de landt-bou , die ook al mede verbooden is, ook 
Volgens Ordonnantie 3 want als de geftaltenilîè van het weer foodanig 
is dat de landt-lièden de tijt naukeurig in acht moeten neemen, foo 
Is 'het niet rechtens,dat haer fuk op Sondagen foude»verbooden wor
den , en heeft de Keyfer Conftantinus , die eer ft den Sondag onder 
de Chriftenen by Placcaet heeft bevoolen te vieren , dit geval ook 
uitgenomen , (<-) hoewel de Keyfers anders ontrent den Sondag al 
vry Godtfdienftig zijn geweeft. (e) 

{c)4.ieektit.l.9- {-) L5«C.defer, («) Lult. tal tk. 

ifEE-
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H E E D E N S D A E G S E 

RECHTS-GELEERTHEYT. 
T W E E D E B O E K . 

Handelende Vdn het Proces of Recbt-gdlng. 

E ERSTE K A P I T T E L , 

Van Citatien. 

Wat citatie %y. Js noodig in alle reehtfpleeginge- Ten tfare partje tan felf com
pareerde > daer in echter onderfcheidt kan "Vallen. Gelijk mede in de Vrage, of 
yemant om een ander fake behoeft t' antwoorden , ali hy omgtciteert is. Vie gec'f 
teert is om fijn aBie aen te flellen oftefteygen , behoeft geen nieuwe citatie tot 
fijn aSlie. I{equifitoriale citatien "Wanneer Van nooden. Deilinge Van citatien in 
ordinaris en extraordinaris. Wanneer de extraordinarijb gebruikt ftort. Maniere 
Van citatie te Verfoeken foo Voor de Reder-rechter als Voor het Hojf. Maniere 
om citatie /'explaiÉleeren Waerneeminge ontrent de qttatiteit der perfoonèn. On
trent de dbrfaek der citatie Op "itat tyt citatie moet géCcbieden. y'érbooden citd' 
tit, fpeciael tegen ouders, finder Verlof. Wanneer de faut en Van citatie door Ver' 

• fchyninge fearden "toeebgenaemen* Fan de relafen ende perfioaen diefe geeVe» 
Effeïïen Van gedane citatie. 

• Et is tik dat wy overgaen tot bet Recbt-geding felf, ge-
meinelijk proces genoemt ; waer van het eerfte werk is 
citatie ofte verdachvaerdinge , zijnde niet anders als een 
beroeping© van fijn party tot den Rechter dien hy on

derworpen is , om door uitfprake des fèlfs ten eynde van een twift-
làke te geraken. s 

z. Sy is het eerfte ende nootfâkelijkfte deel van't Gerichte , dat 
fònder citatie niet kan beftaen , (a) foo nae burgerlijke wetten , als 
ook volgens het recht der natuire» dat niet toe en laet yemant te ver-

Ii 2 oordeekn, 
(0 $. uit. Infi. d.pain. tem. /«'/§. junéla /. 4. C. d.fentenl. 
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oordeelen, fonder hem al vooren te roepen ende teverflaen j invoe
gen al wat'er gehandelt ende uitgefprooken wort ten aenzien van die 
geene die niet en is verdachvaert, nul, nietig ende van geender weer
den is , al was het rechtveerdig , al was het kennelijk, al was ook 
het proces of maniere van uitfprake te doen, extraordinair ende fbo 
Ebrt ofte Summier, als in eenigerwijfè kan gefchieden; jae in Polkij-
ke vergaderingen , daer anders de gewoone rechts-ordere niet wort 
onderhouden , moet echter dit ftuk werden onderhouden. Den i 
Mey 1677. w a s 'm Seeker Collegie defer Provimie een lidt der 
vergaderinge gefujpendeert , om fèekere befchuldiginge daer over hy 
niet, eens gehoort was, op het drijven van een fac¾eufe pluraliteit ende 
voorgeeven van kennelijk heit; en» hoewel in dat Collegie geen rechts-
pleeginge viel, fbo is echter by de Heeren Gedeputeerde Staten het felve 
verklaert gedaen te zijn , tegens recht , ordere ende Statuten van den 
Lande, gelijk het alfbo was. 

5. Soo nochtans partije niet geciteert in rechte, verfcheen, ende te 
vreeden was den eyfch te aenhooren, daer door foud' het gebrek der 
citatie worden vervult , jae al was hy niet te vreeden , het gemeine 
gevoelen is , dat hy daer op ftaende voet foude kon n en worden ge-
citeert , ende alfbo genootfàekt t ' antwoorden, het welke by ons mo
gelijk in comparitien voor Commiflaris foude konnen gefchieden, maer 
geenzins op de Rolle, nademael volgens Ordonnantie (b) alle eita-
tien acht dagen voor de rechtdag aen partijen moeten werden verkon
digt, met uitdruckinge van de oorfake, waerom de citatie gefchiedt, 
ten eynde hy zich ondertufTchen beraden mach of hy zich voegen 
w i l , of pleiten lal j welke dingen , fbo van oorfaken te rnelden, als 
van tijt, voor Commijfaris, fbo niet onderhouden worden, om dat al-
daer het oogemerk is, partijen eerft over de fake te verflaen , ende foa 
doenlijk, te vereenigen. In welken gevalle de geciteerde eenigen korten 
tijt van beraedt verfoekende, foude hem niet konnen geweigert wor
den , in plaetfi van de acht dagen bekentmakinge op de Rolle , ende fulks 
foude mede voor de Neder-rechters moeten gelden, om dat daer me
de geen citatien met oorfaken ende reedenen bekleedt worden uit-
gegeeven. 

4. Het fêlve onderfcheidt moet werden gemaekt ontrent de vrage, 
efyemant zjjnde geciteert tot een fake met namen uitgedrukt, ende verfchij-
nende gehouden is t ' antwoorden op een ander fake, daer toe hy niet 
uitdruckelijk is geciteert, wær over de Schrijvers niet accorderen, (e) 

Op 
(•>) 3- boek tit. 9. art, 4. (e) çiet Zutfbentit. Van citatie art. 10. 
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Op de Rollebehqeft hy fiijks niet te doen, om dat dé Ordofifiantfe 
wil , (d) dat de oorfalie in de citatie klaerlijk fal aengeteekent zijn», 
op dat de geene die geciteert wort , hem- niet entfchuldigen mach ,, 
dat hy dfoorfàke niet heeft geweeten j waer uit blijkt, dat hy om 
een ander ooriâke wordende aengeiproókeri als hy geciteert is j reeden 
van onweetenheit mach tvybrengen ende zich dær op beroepea; maer 
voor Commiflaris dewijl aldaer d' oorfake lbo naeuw in de citatie niet 
wort vermeit, maer fulks eerft by de comparitie gefèhiedt y foo laet 
de reeden wel toe, dat aldaer den eyfeh werde gedaen, over yetsdac 
even niet in de ckatie is uitgedrukt -,. mits het onder de commiflie 
kan begreepen worden, ende daerom ibude een gantfch verfcheidene 
fake voor Commiflàfis ook niet konnen dienen.. 

f. Hier uit kan blijken , waerom geen nieuwe eftaffe van noodèi» 
is, voor de geene die te vooren geciteert is uit de wet Diffamari, foc* 
genoemt, om fijn a£He te moeten aenftellen, of om altoos te fwijgen^ 
Indien hy beraden is eylch te doen , lbo kan hy dienen van. libel of 
dadelijk leveren, londer nieuwe citatie, want tot dien. eynde partije» 
voor recht zijn gekomen, jae al hadde hy zich. m het eerfte ge-oppo
neert r en. de ander eyfòh genoomen. tot aenftellen van aciie of tot 
iwijgen, fbo kan hy noch het libel in paetfe van antwoort keveren,, 
waer mede dan het pleit ex lege diffamari uit is % fchoon hy te voorei¾ 
niet befonderlijk van antwoort heeft gedient ; want ais het gdeevert 
wort y vervalt het dienen vanJêlf (de Prac¾Gjns noemen dienen, als 
fy verklaren te Sullen leeveren.) Ende is foo by den Hove verftaea 
tuflchen E. W. ende Auke Dauwes , den %6 Afaert 1680. Sou
den echter de koften van 't eerfte geèyfchte libel moeten worden be-
taelt, als daer op wierde geftaen, foo het fchijnt. 

6. In de befchrijvinge is gezegt, dát de citatie moetgefchieden aeiï 
de geene die den Rechter onderworpen zijn , te weeten, weegens 
woonplaetfe, want geen Rechter buiten, fijn territoir eenig,expIoiä kan 
kten doen. Wanneer men citeeren moet lieden onder den Rechter 
niet gezeeten , maer om andere reeden de rechtbank onderworpene,, 
als om reeden van contract: en faeks-handel of anderzins , fòo is vat* 
nooden. verlbek aen des felfs Overigheit, ten eynde de perfoon door 
den felven werde geciteert*, welke genoemt wort Requifimmle citatie r. 
en is in de macht van die Rechter,, de citatie toe te ftaen of niet., in 
geval van weigeringe, kan men tegen die perfoon niet verder proce-
deeren; maer als de gedaegdes Rechter het toeftaet, fookanyemant: 

I i 3. die 
Cd) tü*<j ters art. B. 
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die zich géîUfetitteert heeft eeris ánders juriJdtWe , 'o#die op feékáé 
plaetfe gecontraéteert heeft, daer tegen niet exeipieeren nae rechte, 
en daerom was het wel noodig dat de Neder-rechters een weinig bee-
ter letten op de Requiftorialè citatien , ende die lbo niet op haer be
loop lieten gaen, gelijk fy doen, latende de felve fonder onderfcheidt 
door hare booden mfinueeren, fybehooren de Gédaegde daer eerft over 
te verftaen ende de fake t'onder foeken ; want om fubmisjîe over ge-
maekte centraófc behoeven fy het niet toe te ftaen, maer konnén pre-
lênteeren felf recht te doen , doch wecgens zamenhanginge van la
ken , ende Situatie van goederen konnen fy het nae rechte niet wei
geren , of weigerende kan'er citatie by ediiï gefchieden, waer van 
terjiondt. 
' f. De citatie wort gemeinelijk gedeilt in OrdinarisznExtraordinaris. 
De ordinarife gefchiedt door Executeurs ', Geriehts-booden, Dorpi 
rechters ; de extraordmarife by edic¾ en uitroepinge op de palen van 
den Lande, ook wel met trommeflag tegen voorvluchtigemifdaders, 
in plaetfe van kloeken of trompetten elders gebruikelijk. In een an
der zin worden extraordinaire citatien voor den Hove genoemt , die 
buiten ordere expreflèlijk alleen worden geëxploióteerf, in plaetfe dat 
d'andere moeten wachten , nae de deilinge die de Booden alle drie 
Weeken doen, ende te gelyk in het werk Hellen. Eenige deilen ook 
de citatien , dat fy is , of woordelijk, of feitelijk ; de woordelijke 
dié door booden ofte gefchrifte gefchiedt, ende de feitelijke met aen-
grijpinge van de perfòon , het zy in gevankenhTe of in gijfelinge; 
maer om eygentlijk te fpreeken, gevankenifTe ftrekt wehncrimineele 
faken in plaetfe van citatie , ende nevens gijfelinge of arreft wort al
toos citatie gevoegt, maer beide zijn fy daer van verfcheiden, lbo dat 
het by d' eerft geftelde deilinge wel mach blijven. 
• " 8, De^Extraordinarifi of EdiElale citatie heeft plaetlè , wanneer dé 
fxrifditlîe van 't HofF gefundeert is op een vreemdeling, die inde Pro-
vintie niet wort bevonden, het zy op een fèekere plaetfe woonachtig 
of onbekent waer hy mag woonen. 
' 9. De voornaemfte gevallen, in welke de furifdiElie op een vreem
deling kan zijn gefundeert , zijn.dele, ten 1. als het Gerichte reede 
-voor't HofF wettelijk is begonnen, ende over bewijlen of incidenten 
citatie noodig is , fonder dat partije alhier damicilittm citandi, dat i s , 
plaetlè gekooren heeft om citatie te ftaen. 

10. Ten t. Als yemant aengefprooken wort met actie op vaft 
goedt, dat in de Provmûe geleegen is. 

11. Ten 
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i i . Te% g. Als y-etnant heeft gemntrœheen ia deië Provincie enefe 

hy alhier vâfte-goederen heeft geleegen. 
12. Ten 4. Als yemant deelachtig, is aen een iàke, die alhierrge-

hoort ende betroeken is, fonder gefcheiden te konnen worden. . 
15. Ende ten f. Als een vreemdeling in fijn perfcon ofte goedere» 

in de Provintie is georrefleert * des tot fijnent fcodanige Amftœn tegen 
de Fr i e fen w o r d e n d e g e b r u i k t , züet breeder van defi gevallen in't veor-
gaende boek. Tit. wat rechtfieel yder onderworpen is* 

14. Buiten dele gevallen kan noch plaetfê van gedane handel,, noch 
fnbmisfie oorfàke tot EdiBale citatie geeven, ©m dat fy geen furifdtttis' 
ftindeeren, als wanneer partije met citatie beloopen is. 

ij. Dies om ftilke oorfàken citatie vequifkoir loude moeten gefêbie-
den , waêr door de Rechter onder welke partije gezeefen is , wore 
verzocht, om den felven te willen laten citeeren, 

16. Maer een Rechter is niet gehouden r om in defe laefte gevalt 
k n yemant onder hem gezeeten te doen citeeren , des gemeedt zijne» 
im filf -verzocht weefende re ebt te doen. 
' 17. Maer het geheurt dikwils» dat om de oosfaken, die Peeden toe 
Edittale citatie konnen - geevett',, de requifeoire verzocht wort, om da« 
EdiBdle Veel ómflagende kcfen? sjferéy&ht. -, 
•-. îS: Eö dan heeft een Rechter.'-geen reeden * 0 « «het exploiätewei
geren ; weigert hy't evenwel , l o ö kan noch de ÈdiQale citatie ge-
ichieden; waer van de inhoudt den geciteerden door een weete-brief 
van de Deurwaerder die 't exphiS op de palen doet, wort bekent ge-
maekt, ende vaertmen alhier åm met de feke voort, fonder dat noo» 
dig is ander rdaes als van de felve Deurwaerder te vorderen, gelijk; 
by den Hove verftaen is op het requeft van Dirk de Hora , den é» 
September E68I„ 

19. Binnen de Provintie heeft EdiBale citatie geen plaetfè ? maer 
ás d oorlàken daer van voorvallen, moet d' eene Rechte* den ande
ren verfoeken, om den Gedaegden te la¾en citeeren; dat fy om fiechte 
fùhmisjie of handel-plaets niet behoeven noch behooren toe te ftaen. 
• 2,0. Des by onbillijke weigeringe de Rechter verzocht zijnde by 

den Hove kan worden geordonneert, om de citatie, wanneer de fu-^ 
rifdiüie gefumkert is r in fijnen bedrijve eáde door fijne Dienaers te la
ten exploitevren. 

a i . Volgt d'ordinarilë citatie , die onderfcheiden wort in Bilatwre* 
ende Peremptoire: Dilatoire is , waer op het Proces noch niet Voo#-
genooinen wort ende die ¾ezuivert kan worden. Peremptoire,.waer 

:. ' -op» 
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* t £ Héedenfdaegfe fy&tsgeleertàeyt, 
op men voortgaet tot vervolg en afdoeninge vaa de fake^Dit onder-
ïcheidt heeft gebruik in onie Neder-rechten j voor ¾Hoff zijn alle 
ót&ûen Peremptoir; (e) gelijk beneeden fal volgen. 

2.a. De maniere van ordinaire citatie te verfceken, is voor de Ne-
der-rechters een flecht mondeling verfòek door een Boode of Execu
teur gedaen , wordende de Boden gemeinelijk een briefje gegeeven, 
waer op ftaet de naem ende qualkek van de eyfcher ende die van de 
gedaegde, beneffens d' oor&ke» maer alles in 't korte ende in het gros, 
dteaendeüechts voor memory van de Boode, iônder dat de Grietfiuiden 
ende Burgemeefters rekeften om citatie te laten doen mogen vorde
ren, (f) dies ook de Gedaegde verfòekende aldaer ten eerflen dage dienen
de continuatie van =de fake voor acht dagen, fulks niet behoort te wor
den geweigert. Maer voor den Hove is een rekeft tot defen eynde 
nodig , waer in niet alleen de qualiteit der perfoonen , maer ook de 
geleegentheit der fake moet worden verbaelt , om dat uit het felyc 
de citatie wort yerveerdigt, welke d' oorfaek der aenfpraek duidelijk 
moet behelilên, datmen noemt gelibelleerde citatie+ (g) maer als de fa
ke voor Commiflaris beleidt wort, foo wort'er geen .gelibelleerde ci
tatie ¾itgegeeyen 9 om reeden -moren aengeweeCen, maer dan is het rekeft 
alleen geweexi nae verhael der laken om Commffiiris, van de welke 
naderhant de citatie» verfocbr worden * diefe dan fchriftelijk uitgeeft 
met eenige meldinge wel van de oorfàek., maer niet (òo volkomen of 
naukeurig., als in die geene <die op de rolle lullen dienen. 

a 3 - ^ ' y hebben reede gezegt , dat de ckaden moeten acht dagen 
voor den reeht-dag door een gefwooren Boode of Dorprechter aen de 
gedaegde ofte in afweefen aen fijn huis verkondigt worden; afweelèn-
de wort verftaen , die ter plætfe daer hy woont Stadt of Dorp niet 
en wort gevonden , al was hy daer mogelijk in der daédt, ende foo 
ook niemant in huis mochte worden gevonden , foo kan fy beitelt 
worden aen de naefte buiren ., diefe willen aenneemen om bekent te 
maken, ef op de deure geplakt, wær van door de Boode relaeszijn
de gepaiîèert, foo wort naderhant niet gevraegt, of de .citatie tot 
kehnille van de gedaegde felve is gekomen of niet., als wanneer het 
op 't intendit aenkoomt, waer van hier beneeden fàl gelprooken worden. 

Z4. Voorts is gezegt , dat de voornaefofte ftucken der citatie daer 
op te letten is, zijn de qualiteit en de oorfakè. De qualiteit van den 
eyfcher kan hy felve lichtelijk weeten; op die van de gedaegde moec 
jhy letten, of de felve in eygener perlbon kan voor rechte betrocken 

worden; 
(e) Ord.3.9 4. (f) Qrå,\,hotkt\U%,att.2%, (g) Qrdott, 3 batkt'tt.<).<trui*%. 
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. J l ï , Boek > 1. Kapittel. :**-# 
worden 5* is by minderjarig $ dat hy met fijn momber ofte*voogt* ife¾ 
een getrouwe yrouw , datfe gefterkt met haer man werde geroepen^ 
of ook de voogden in hare cjHttUteit alleen 5 want alhoewel den mkt-
derjarige boven fijn: kintsheit wefende , alles nae rechten kan doen 
met kenniflè en goedtyinden van fijn voogt, lbo kan echter de Cura
tor ook alleen ende fonder de minderjarige doen en handelen in fijne la
ken , (h)»gelijk mede een'man ten aenzien van lijn vrouwe, («) 
twijffèlt een eyfcher, of de gedaegde minder of voljarig; is , foo kdà 
hy de qualiteit- twee-vòudig neemen , of alleen, of indien minderjarig 
wettelijke compareer en : kinderen onder de zeven jaren ende uitzinni
ge moeten felve niet worden geciteert, maer alleen hare mombers, 
om dat Sy alles voor haer ende fonder haer doen. (k) 

2jr, Nopens d'ooriâke lal wederom dienga , dat fy duidelijk moet 
Worden uitgedrukt ende in het befbnder-; want generale -.citatien niet 
gelden; gelijk of gy een ander woudet citeeren, om dat hy verfchei-
dene dingen tot u nadeel gefprooken heeft, fonder eenige te noemen, 
het welke mede te verftaen is van qualiteiten, indien gy liet citeeren 
de erfgenamen yan een oyerleedene ¾ f̂ondep hare naœen uit'te druc-
J¾çn_, want fulks met: deÖrdojntuntie^rijdigis. {•} : 

z6, t)ë citatie moet ook op behoorlijke .rijt gefchieden, niet op bei-
Jige noch op Sondagen, ook niet tegens een lodanigen dag; met dit 
onderfcheidt nochtans, dat citatie op een heilige dag gedaenvangeen-
Ber weerden is , (ra) maer tegens eer> fodamgen dag fchijnt te moe
ten verftaen worden een fchrijf-fout of, verzinnihge te zijn, ende moet 
de geciteerde çompareeren op de naeftvolgende rechtdag, ,(p) te wee-
téh, als het op de rolle fal dienen ; maer voor Commiflàris is de ci
tatie nietig, om dat de gedaegde niet kan weeten-, of het den Com
miflàris op de volgende dag kan wachten : het felve is te verftaen, 
als yemant tegens een ander dag van vacantie verdagvaert is. Citatie 
moet ook op beguame tijt of uire gefchieden j . ftaet echter nergens 
gefchreeven, dat een citatie nae Sonnen pndergank niet fòude mogen 
gefchieden , als het noch tijt is van arbeiden en faken te handelen^ 
maer diep in de nacht als het tijt is van ruften , laet de reeden niet 
toe , datfe gefchiede, ende is beft in alle manieren by Jicht; want 
Recht-làken geen werken der duifternifle moeten zijn. 

i j . Hier toe behoort ook het verbodt van niemant te citeeren als 
I I Deel. Kk hy 
(*) l, 1. $ %, ff de jîdmlnip. Tut. Tit ff. quand. exfabl. tut. & cm. (i) Htrbaj. 

cap 33-$. 24 ér 25. (fc) k 1. §. z.ff. d.admin tut. 1.9. ff. d. acq. har. (l) tit. 9, 
Vwart. 1. (roj /. 3, /.uit, C. d.fer. {«) jîtg L 2. §. ule. C. d. tempor. apfeU. 
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-tt# om -een ander; oor&ke voor rèché- ftàet, òfift ¾.kfge¾ooi*?VA. 
(Godes woort is , of met een èöéàé teft gráv¾ gáèf -'•;_; öf¾iineèrhy 
in eenige andere publijke beefigheden is, etaér in hy niét mag géfioort 
worden, (o) ouders mogen ook niet geciteert worden als nae voor-
-eaende confènt van den Rechter, het welke mede te verf¾en is van 
lchoon-ende ftij&oude» '̂ die in haer pláetfe fta'enV:(p) maer âïibo. 
mof den" Hovè â¼öos rêkeft On* citatie moet borden gèprëfènteertv 
fiao. is tötrdtteoni¾ttt ftietandèrs vjan noodèn* als-dat het verioekten 
•felveri Tekel¾e gemeldet wort,waer op dan gèmeinelijk terftont ap-
poinótement volgt , feo verre dé Gommijfaris óp de rotte bemerkt dat het 
geen eerroerende aenfpraek. is, faoedanigè tegen ouders nietmag werden 
aengeftelt , (q) maer voor de 'Neder-rechters .moet een byfònder 're-
fceftn téçr dien ¾eynde woïden ingèdient r die fijn ouders heeft verdag-
vaert toder .confeöt, Woftînae feèhte gebreukt in höndert Rijxdael-
ders, welke ftraflè al hoe wel het gebodt ielFnoeh duirt by ons, geen, 
plaetfe soch gebruik heeft j maer wort exceptie geftelt ende geadmit-
teert in fuiken gevalle,- (r> , 
-: %%. ifiet is ees geineen zegge» ende¾éloövén deï Recht-¾eïeèrden'1 
dat alle fouten die ïn een ¾t¾?V begaèn ajnj, wórden wecbgenoömèa 
door de: verfchijninge' van de gedaegde,' fehoon hy ïnet geen ander 
oogemerk gekoomen is, als om exceptie te Öellen tegens de informeele 
citatie; want alfoo de citatie nergens ánders toe ftrekt, als om de ge
daegde te doea compareeren > fco volgt,; dat als hy* gecompareert is* 
hy foo wel antwoorden moet, als of'er geen citá¾iéwàsvoorgeyàlleA 
ende hy evenwel verfcheen , (f) te weéten, ¾ dit te veröaen van 
fulke fouten die de forme van"citatie alleen betreffen , ende niet vaa 
faken, die ook tegen het libel ende den eyich konnen werden geop-
jponeert * gelijk of yemânt onder voogden ftaende alleen waer geci
teert (hoewel indien by met fijn> voogt quam, defôütegebeetertiòu-
de zijn j.) ook indien vader of moeder londer verlof waren geciteert, 
ïj fouden exceptiè konnen ftellén> om dat fulks den eyfch mede raektj, 
Joo bok ,¾ indien d'oorfake niet duidelijk was uitgedrukt, fchoon fy 
in het libel mochte ftaen , om dat de Ordonnantie geeft acht dagen 
beraedt aen de gedaegde^ dies ook het citeerénr binnen de acht dagen 
voor het dienen der faken exceptie kangeeveA', én wat meer van dié 
B&uire mag zijn. Andere gebreeken der citäüfc,' ende maniere Van 

dien 
(o) 1.1;&>i.jf. d.inrusVoc. (p) /. 10. §.pen. jtinBal. t3.ff.e0a. Cq) d §• 

çm.ux.fl.d.obfeq.parent.&patr. {r} 1.14-S.d.t.d.mjusyaç, (f) Ztitphm 
út. &j» cifatie art. 4. 
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• II. Boek, I. Kapittel., ¼® 
<lien alleen betreffende geeven reeden om de citatie te verachten, fòn-
der vreeie van contumacie , maer geeven geen exceptie nae de ver-
fchijninge ; moogelijk foude een j^e^f ter i f dage dienende of buiten 
récht niet ondienitig of liever wel noodig zijn. 

29. De bode of ander publijk perfoqn macht van exploicleeren heb
bende geeft nae gedane citatie relaes van- fijn verrichtinge , waer van 
in het voorgaende baek^, kaf in. van Booden gefprooken is; voor den 
Hove, dat-is^opvdÄ.roJle worden, geen. r d a i ^ 
of Deurwaerdêrs, aengenoomen ,..maer voor Gommiflâris zijn aîder-
hande relafen van Gerechts-booden, Executeurs, LoopersendePorp- , 
rechters goedt; dies ook de citatien van Commiflarien gérichtet wór
den aen alle Officieren macht van éxploicteeren"hebbende, gelijkhet 
formulier luidt, in plaetfe dat de citatien op de rollf Suilende ̂ dieflen 
recht uit áèn de gedaegderi" worden*"gencHtet, als wordende gedragen 
van eygene Hofs-booden; daer d' andere door Schippers of anders lbo 
belt konnen,». worden beftelt. , -. ... - ••;; ;;>....., :.; ^""¾'- . j 

30, De éffeófcen van citatien wel gedaen, zijn deiè.naeRep¾te, 
ten J-.dat fypwyenûe .makeri og.ypantj'.die verfcheidme juiiCdÄien 
ondéf^o|çën is,"oin.te rechtaje^oeten'fthen>dapr hyeerm.geçofpe¾ 
yröá. ;''¾et" 2.: efl¾tt. 'der citát¾fis „ ¾LÇ'; ̂  çle, l¾h¾ïm^çht get¾¾rig 
màéit , ihgëvalle dé geroëpeùe përlòon , näe gedane wjîfmatte qndex 
«en anders jurifdicïië. geraekte geheel of ter eerfter inftantier, als by 
exempel, P . S. hadde laten citeeren C. IL H, den20Septeinb. x<58i, 
dpën hy noçb Schpépéu wa§ yan Sueek,,T énde alfoo net Hojf'jer eer
fter iij-uaútie òödej^vorueni <3e Ükp ipude dienen;;den 17 of rSJanuar. 
Î682. endé'op riieujáër was hyi'Sçieepea afgegaea ; H^ûeldeex^¾tie 
dëcliriatoir, edoch isgerejeéteert den ié Pebruarij 1682. (tj ten-¾: in 
aétien op het goedt maekt ly de goederen litigieus , dat is , niet ver-
fcopelijk om pleitsjbalven, (f/ ten 4. alle verjarmgen endë prælcriptien 
Worden ^OOV cmtté'^f^Ut. (W)" ... ; - '.-.. • . ; ; . . ! • ; •;„ ;: ',, .•'.:"!' 
" i i . Dus. verjre y^n',ätatien» d i e ^ t Gençhteaerivangen;,;. ende w^er 
door',pqrtijen d? eerftemael gerqepen'wordcii ; -geduirende het$poces 
väiïën *êr nóch Vèricheidën" anderè'eitàtïen,, ¾ls om articulen; te beantr 
woorden, om getuigen te doen verhooren, om readfumptie, te,doen, 
pm een. nieuwe Procureur te.¾ellen, pm de ièntentie te aeghooren; 
tnde wat meer' oorfakepr'er npgçn zijn. ••, •. , r 

:tï|¾4,Mrf3§-l- C>4 miwïmhV'àihiMc., (B)jfmb litigw.Cï.åütighfc'}(*$• u 
¾J&?3'"y4 d » » ^ . e w ", :-• n......']\-..••;•' 

••> r Kk a II. KA-
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ffeeJertfdaegfe fyehtsgeheéheyb 

II* KAPITTEL. 

Vm Contumaclen. 

ï>hpcttttrtc'ü yfchomniet /ufliciaBel moet eVeriVtetverfcbQnen, ten ff are hy opcù-
• bare incompetentie. Eerfte tomumaúeVoor àe Mederrechter. Ttfede en fibrifi 
- telijke citatie > derde Conaer purge Voor den HoVe "valt geen boete Van contu-

macie. M<ter Vertieft fijn declinatoi* Ten "toare by genoeg fame teeden Van purge 
badje,. Verliefl ook de exceptie Vanlitijjpendentie. <• ontumacie van den eyfcher 

' ï>olgf cinúmduBie Van inflantie, foo òpde rolh , fis Voor Comtniffaris. Som-
' iqtHian degebeete aîiie Verloorea tforden % ui. tas ex lege diffamart. 

i . I " \ I e wetteEjk is gecîteert moet ten dage dienende verfchij-
<' 1 J n c n , al was hy dien Recter niet onderworpen » mits hy 

- * — ^ ottder deffelft gebiedt woonachtig zy % alhoewel niet ter 
ëçifkëeétftame jujlkizbel, en daerom moet yedér eèh in FrieÜant woo-
liénäév ^odr het HoflF geciteert zijnde, zich inftellen, des zich be
helpende me- exceptie declinatoir r lbo als hy verftaen lal; maeryemant 
geroepen zijnde voor een Rechter dien hy noch middelijk noch on-
iMKldelijk is onderworpen , behoeft voor den felven niet te Verfchij-
nen,' of daer moefte» twee concurrente Gerechten zijn in een pîâet-
fe;Ï ;"gelijk moogelijk raflehen het Krijgs-gerechte ende deStadt Leeu-
wardéfi:>en evenwél als het baerkennelijk is, dat de perfoon niét ge-
hooft onder den Rechter waer voor hy is geroepen , het is genoeg 
dat hy een protefi laet doen tegen á' ondernooméne'proceduren ende 
late het daer by ruften, fonder zich té bekroodigen wat verder inde 
lâke mag werden gedaen; gelijk de Profefioren endé Studenten in,d*Æam 
demïe tòt Ffaneqtter y als fy voor de MagiftraA van de Stadt worden 
g^dtjÉért, wel pleegen té doen j oni dat anders h¾érexc^tiéaineefl; 
altoos- wordende gerejec¾eert , fy dan by ¾>pct de lake fouden 
moeten vervolgen ende alfoo in proceduren ingewickelt worden, 
Partije ende de Magtfiraet evenwel voortvarende tot fementie en 
execmie, kan de Profejför of Student rekéft aen déïï Hoveprelenteeren 
of ¾a.yijé l¾teri'; Jöepén. voor ;den. Hòve¾n ¾as'van nulliteity: gelijk 
verftaen is op hét rekeft van de Prôfeffc½'jMrahaTims de Grm \ vóór 
de Jïontfdage» 1681. 

a. Eea 
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11. Boekj, I I . Kapittel. UT 
â. Èeö gedaegde niet verfchijnende, of niet wettelijk, lbo hy nae 

rechte behoort , op dach en uire ter citatie gemelt, kan van de ey-
ffcher worden geaccufeert van het eerfte afblijven, de prima contumaciây 
gelijk men voor recht fpreekt, en wort dan voor de tweedemael ge-
citeert in ças van purgef dat is, om hem te zuiveren van d'eerfte con-
tumacie ; dan verfchijnende moet hy eerft en alvoorens de boete van 
contumacie betalen , immers voor de Nederechters, tot zeven ftuivers 
voor de partij ende gehjke veel voor het Gerechte, benevens de koften 
óver de gedane citatie ende accufatie gevallen, (a) 

5. "De gedaegde ten tweede mael niet verfchijnende wort geaccu-
feert de fecunúà cvntumaeià, dat is, van fijn tweede afblijven , en dan 
wort voor de Neder- rechter gelicht een fchriftelijke citatie 5 waer in 
verhaelt wort , dat de eyfcher de gedaegde tweemael hebbende laten citer
rea ende geaccttfeert , nu de derde en peremptoire citatie ver jacht heeft, die 
hem vervolgens• gegunt wort, en voorts nae deftijl. waer op degedaeg-
de verfchijnende, moet eerft betalen de boete van de tweede contu
macie , welke is van 14 ftuivers voor partije, ende gelijke veel voor 
*t Gerechte, benevens de koften, fonder dat de gedaegde in fijne7 de-
fenjien mach worden gehoort , eer hy de boete ende koften heeft be-
taeït, (bj5 ende heeft het fèlvevan gelijken plaets in de Eyfcher, (e) 
nae de derde contumacie wort 'er geen purge meer toegelaten. 

4. Voor den Hove zijn alle citatien peremptoir, gelijk d'Ordonnan
tie fpreekt (d) invoegen de gedaegde zijnde geaccufeert metbetalinge 
van boete niet kan werden herftelt, jae wort gantfch geen boete be-
«aelt ten profijte van den eyfcher, maer de Procureur Generael ten pro
fijte van de Heerlijkheit, contendeert tot de boete van een gout-gulden 
van z8 ftuivers , t'elkens tegens de gedaegde en tegen aen eyfcher, 
indien hy abfènt is dubbelt, (e) maer de vorderinge van defè breuke 
is in onbruik geraekt , uitgenoomen als het koonu tot Intendn, dan 
worden fy te zamen met de'fportulen van de gedoemden opgemaent. 

jr. Nae d' eesfte accufatie voor den Hove wort de gedaegae weder-. 
©m geciseept in cas van purge-, ende gehoort in fijne defenfien fonder 
refulie van koften , mits hy niet mag opponeeren eenige exceptie d'e-
cünatoir, ten ware de incompetentie moogehjk fòo groot was , dat die 
fake fonder wan-ordere der hooge Collegien niet lbade kennen wer
den verhandelt voor die Rechtftoel daer de gedaegde betrocken is r 

K-k 5 gjeMjk 
(*"* Qrâ, 3. boek tit. 2. art. ttf. 30. (b) Ördon.tit Voorf.art.^. (<•) tin 

Tmorf, art 28 (J) 3. hoek ut. 9, art. 4. (') Otd. 3. boek út. 3 3. Man Cancele-
rje gerttbtigheáen. 
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2 Î 2 , Heedenfdaegfe fycMsgelmthppi 

gelijk of yemant om faken puir politijk , of militair voor den Hove 
mochte zijn geciteert, (F) de reeden van het verlies deç exceptie~cîe-: 
clinatoir is , om dat de gedaegde door fijn ftilfwijgen den Rechter 
ichijnt te hebben erkent, ende door fijn contumacie die geringe ftraffe 
wel heeft verdient, (g) 

6. Uit welke reeden volgt, dat als de gedaegde wettelijke reeden 
• van purge kan by brengen , waerom hy niet heeft konnen verfchij-, 

nen, hy ook alfdan de gemelte exceptien niet en verheft; fonderon-? 
derfcheidt of de exceptie hem toebehoorde weegens difpojîtie van deä 
gemeine Rechten, of by privilegie, gelijk eênige Auteuren willen (h) 
want wat reeden fouder zijn , dat bj exempel, een wees of weduwe 
door nootfakelijk belet ten eerften niet hebbende konnen veffchijnea 
daer mede haer privilegie van rechtbank foude verliefen? .;• ; 

7. Behalven de exceptie declinatoir, foo kan een contumaceerde me-; 
de niet opponeeren de exceptie van litijpendentie j invoegen hy voor t 
een ander Rechter zijnde geroepen, nae dat hy van contumatie voor 
d' eerftemael was geaccufeert, foo kan hy zich daer op niet beroepen, 
dat de fake voor recht aireede betrocken foude zijn, gelijk hy hadde 
konnen doen, indien hy ten eerften verfcheeaen ware geweeft , en 
heeft dit geen twijvel. (•) ende generalijk worden door contumacie 
niet gepurgeert zijnde, verlooren alle d'exceptien, die volgens Ordon
nantie ten eerften dage dienende voorgeftelt moeten worden , (k) 
maer geen middelen die de fake betreffen fchoon dilatoir, want die 
¾lijven moeten, foo lange geen cpndemnatie valt by Imendit. 

$. Ingevalle de eyfcher ten dage. dienende , felve niet verlchijnt^ 
foo wort hy ook de conwmacia geaccufeert, ende d' inftantie vervol-i 
gens gecircumduceert, gelijk de rechten fpreeken , (1) dat is , de ge-r 
daegde wort van de tegenwoordige aenfpraek bevrijdet, ende de ey
fcher moet hem dê voorgevallene koften vergoeden, ende wil hy fijn 
recht tegens hem vervolgen , foo moet hy nieuwe citatie by nieuw 
rekeft verfoeken. # 

9. Het felve gefchiedt, als de fake van aenbegin voor CommilTaris 
van den Hove is beleidt; want ook alfdan de Impetrant niet verfchij-
nende wort geaccufeert , met gelijk verfoek van circumduftie ende 
renvoy aen den Hove, met de koftën, v¾aei; nae de gedaegde op den 

; . ; - ; i-.< ..naefte¾ 

(f) Fab. lib. 3. Cod. tit. 1 z def. %. &4. (*) „Æuth Qui 'mprocirt, C. de Ct'tminl 
(h) by Zutphen tit. fan contumacie art 9. - (>) %ict daer Vrf» de Schrijvers by 
Zutpben tit. Voorf. art, 3. (k) Qrdonn 3. boek tit. 13. art, 6. (0 /• ,73- §. 1. 
ff. d. judic. 
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If. Boek, III . Kapittel. 2*2 
ajaeften reehtdag aen de Commiflàris op de rolle de accufatie ver
toont ende verkrijgt dilpofitie tot circumdullie by uitlpræk van de 
•Commiflàris. 

io. Somtijts wort iiiet alleen de inftantie gecircumduceert door 
contumacie van de eyfcher; nemaer ook de geheele ac¾e verlooren* 
fco wanneer yemant geciteert is geweeft ex lege diffamari, dat is, om 
fijn actie aen te ftellen of om altoos te fwijgen , ende fulks aengenoö-
¾æn heeft binnen feekeren tijt te doen, indien hy dan op den geftel-
den tijt niet verfehijnt ofte niet gereedt is , maer geaccufeert wort,, 
ibo verlòekt de verweerder door profijt van d'accuiátie ». dat den ey-
fcher een eeuwig ftilfwijgen fal worden opgelegt, dat hem ook alfoo 
wort toegeûaen ende op de rolle uitgefprooken. Gefchiedt het by ver
zuim van advocaten , gelijk weete wel gebeurt te zijn in laken vaa. 
groot belang, fio zijn de ̂ Advocaten gehouden Eet interefi te boeten* 

I1L KAPITTEL. 

Van Intendit. 

Wat intendit %$ ende tfaer \>an Jòogenoemt. MoetenVoorgaentfttecüatien, "%ter 
"van een in per joon of drie aen tehuis- Werfoek om te mogen dienenyan intendit. 
jtlgemein inhout yan intendit Wort dilCtoils op be"%ys gefveefen. Vereyfçb 
tan procuratie, die nae de fitjl fpeciael moet zyn. Dat echter fir^dt met de rte-
den, ende "volgt niet uit d''Ordonnantie. 

i . " ' Ä K ' T Ae de derde accuikie voor de Neder-reehter, endeby de» 
I^-W Hove nae de tweede, ibo kan den eyfcher dienen van in-

JL. ^ tendit; het welke niet anders is, ak een proces dat byden' 
eyfcher alleen wort geintendeert, dat is, aengeftelt> behelfende fijn in
tentie alleen , fonder des gedaegden defenfien daer tegen , waer uit 
ook d' oorfpronk van de name kan afgenoornen worden; te weeten ,, 
een vol proces is defieptatie of betwiftinge tuflehen twee partijen r 
maer alhier is niet als dé intentie van eener zijde. 

%, Om hier toe te komen fôo vereyfcht de Ordonnantie niet meer 
als twee citatien fimpelijk, (3) welke nae voorfchrift der felver Or

donnantie 
(á) %• bock tit.ïz*aru&. 
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¾f4 s Heedenfdmgfe fychtsgeheftltiyt. 
donnantie niet even aen de gedaegde in perfoon , tnaer òok wel aen 
fijn huis kan gefchieden. tnaer in de praótijke is door een ooede ftijl 
ingevoert, dat een van de citatieh in perfone moet gcdaen¾n , op 
dat hy niet mogelijk onweetende van alle fijne weeren ende defenfien 
kome verftooken te worden, en daerom als het Hoff bemer-kt dat de 
gedaegde niet in perfoon Reciteert is, foo wort het intendit wederom 
uitgegeeven , met ordere om noch een citatie te laten doen ; welke 
gelchiedt zijnde wort het intendit gxpaffeert , al was die laefte ook 
niet in perfoon geinfinueert. 

3. De citatien ende accufâtien wefende vervult, foo præfenteeit 
des eyfchers Advocaet defelve aen den Commiflaris zittende op de rolle 
ende verfoekt van den (elven oorlof, om te mogen dienen van In
tendit ; het welke hem dadelijk by uitfprake worttoegelaten, mits het 
intendit verificerende nae ftijle van den Hove , fonder dat de Com-
miflàris de verdienften der fake alftlan onderfoekt, noch òok of de 
geaccufeerde den Hove onderworpen is , moetende fùîx by het af
doen van het intendit worden onderfocht, ende is foo by den Hove ver-
ftaen op voorftel van Commifi¾ris op de rolle, voor Paelchen 1681. 

4. Daer op fielt d'lmpetrant ende levert het intendit , alwaer hy 
doet een kort verhael van de làek met d' oorfake van fijn eyich, en 
hy legt 'er by over de bewijfcn die hy heeft, ende contendeert 
ten eynde de gedaegde verklaert [al worden contttmax ende verfteeken van 
0II* exceptien , foo declinatoir, dilatoir, als peremptoir, mitfgaders van dit 
weeren ende defenfien die hy hadde mogen gebruiken , en voorts gecondem-
tieert om te betalen, &c. met de ko/len van het intendit. ~* 

f. By aldien echter het Hoff anders het Gerechte, bevint, dat de 
Impetrant fijn intentie niet genoeg beweefen heeft, foo wort het in
tendit geweelèn op bewijs, gelijk veelmaels gefohiedt; de praó¾jke is, 
dat uit obligatien ende verteekende brieven terftontcondemnatievalt* 
maer uit boekfchult wordende geageert, foo gaet het intendit op be
wijs „ niet alleen om den eyfcher het boek te doen be-eedigen , maer 
om dat de poften te boek ftaende zijn onbekende feiten , waer over 
onderfoek plaets foude konnen hebben ; dies fchoon de boek-houder 
jgefturven is, het intendit echter op bewijs wort geweelèn, gelijk ver-
naen is den 2,5 November 1680. ende wederom een weinig voor de 
Hontsdagen 1681. hoewel ook eonûderatie viel , om terltont çon* 
•demnatie te geeven, 't welk foo hadde moeten zijn, indien d'interlocutie 
alleen op deneedt zach.; Anderzins kan ook wel gebeuren, datdeGe-
daegde wort vry gefprooken , in welken gevalle hy nochtans in de 

koften 
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Ï I . Boek , I I I . Kapittel. aay 
¾often van het intenàit moet worden gecondemneert tot ftraffe van 
fijn condemnatie. (b) 

6. Voorts als het intendit op bewijs geweefen wort, lbo wort ook 
een feekere tijt, om't bewijs in te brengen, geprefigeert. 

7. Binnen welke de Impetrant fielt artikulen ; tot welkers beant-
woordinge de Gedaegde wederom geciteert wort , ende compareerende 
kan hy dan noch fijne defenfien gebruiken, foo hy verftaet te behooren. 

8. Maer laet hy zich dan wederom" tweemael accufieren , foo wor
den de artikulen voor bekent gehouden ende daer op volgt fintentte 
in gevolge van den eyfch; wordende de Gedaegde verklaert Contumax 
ende verfteeken van alle exceptien foo declinatoirydilatoir,alsperemptoir, 
voorts van alle weeren ende defenfien , om te betalen 8tc. met de 
koften van het Intendit. 

9. Byfònderlijk vereyfcht d'Ordonnantie (c) dat by het intendit 
moet overgelegt worden genoegfame procuratie ; het welke volgens 
ftijle van den Hove , verftaen wort te moeten zijn een fpeciale procura
tie of laft-brief, ten einde om te dienen van intendit,. fonder dat een 
generale daer toe genoeg is , al was fy fpreekende tot definitive ende 
tot executie toe, gelijk verfcheiden malen îs vaft geftelt ende met na
men foo geweefen in de fake van zAndries van Erpekum Impetrant, 
contra Hidde Scheltinga, den 10 Martij 1680. niet tegenftaende de ey-
fcher buiten de Provintie woonde ende defès ftijls onbewuft was. 

10. De reeden is echter hier tegen; want $ Ordonnantie vereyfcht 
niet meer als genoegfame procuratie , die generael zijnde tot executie 
toe, behoort tegens een die gecontumaceert is foo wel genoeg te zijn , 
als fy is tegen een die de,fake verdeedigt; want hoe fal een gecontu-
maceerde, dien de Wet geftraft wil hebben, in delen meer privilegie 
hebben , als een die den Rechter gehoorfaem is ? de eenigfte reeden 
die oorfaek tot delen ftijl gegeeven heeft is, om dat de meldinge van 
procuratie, fpecialijk by d' Ordonnantie gemaekt wort in de titel van 
Intendit; doch hier van is goede reeden te geeven ; wanneer beide 
îartijen in Rechte zijn dan heeft de Rechter op geen procuratie te 
etten , want als partijen malkander fonder toon van procuratie wil-
en kennen ende geen exceptie daer overmaken, foo heeft de Rechter 

hem daer niet aen te keeren ; maer als'er intendit geleevcrt wort, 
dan is de Gedaegde abfeilt , welkers confent derhalven door ftilfwij-
gen niet kan worden afgenoomen, en daerom is het de pligt van de 
Rechter in fuiken gevalle procuratie te vorderen, te weeten foodani-

I I Deel, L I ge 
• (h) l'Si'ùtfr.^èludk. (c) %boektiUi%,tett.2. 
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ge als tot alle proceflên van nooden zijn, en is dit dè rëedeá; dal 
het vereyfch van procuratie befonderlijk in de titel van intendit uit
gedrukt is , ende geenzins, om dat het Jpeciale procuratie foudc moe
ten zijn. 

IV. KAPITTEL. 

Van ABen van aenneeminge, ende goetmllige comdemnatien. 

Wanneer aBe Van aenneeminge of Vrytoiiïige cmàemnatie gefcbiedt Kr<tgt tnde 
forme der JelVer. Hoe Veel tyt by able Vergunt Hort. Wat te doen nae V#r« 
loop des t$ts. 

i . " V X ^ î T Anneer nae gedane citatîen partijen verfchijnen ende de 
¾ \ / Impetrant de làke niet wil continueeren , foo moet de 

» » Gedaegde den eyfch toeftaen of hy moet oppofîtié ge
bruiken. Als hy den eyfch toeftaet , moet hy hem of laten çon-
demneeren door ui:fpraek van Commiflâris op de rolle, of hy moet, 
dat meeft gebeurt, aófce van aenneeminge op de rolle ofte voor Com
miflâris pafleeren. 

z. Vrywillige condemnatie heeft de felve kragt als andere lènten-. 
tien die tegen wille van de gedoemde worden uitgefprooken , (a) 
çnde konnen fonder nieuwe citatie, ter executie worden geftelt ; de 
maniere ende het formulier van de felve fal beneeden onder Commijfa-
ris uitfyraken volgen. 

3. De ac¾e van aenneeminge moet in het lange zijn geregiftreert 
in het boek van de Rolle , of in het verbæl voor Commiflâris ge
vallen, moetende begrijpen de middelen des venuencourts, met een oud 
frans woort , gelijk de Ordonnantie Ipreekt, (h) dat is , de reedenen 
•waerom de fake voor bet Hojf is gebragt, ende in effeò¾ de oorfâken van 
den eyfch , met onderwerpinge om uit kragt van de fèlye zich te la
ten condemneeren met koften en al. 
' 4. Uyt aften daer dit flot van onderwerpinge, omgecondemneert 

te mogen worden, niet by is, kan men niemant laten citeeren, om de 
felve à6te te zien executabel verklaren , maer over fulke moetmen 
by ordinaris wegen gaen : ende is abuis, alfmen uit een Æot van ree-

keninge-j 
, {») L,%6,g. d.rejttd, ?>) 3. hik fif, ¾ft art, ¾ 
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keningé'j acte van compromis, van liquidatie van fàlarien, en dier-
gelijke , Schoon voor Commiflàris gevallen defen weg gebruikt, al 
v/aft ook om falarien van een Commiflàris felf, gelijk by't volle 
Hoff verftaen is nooperis de liquidatie rakende de boedel van C. N. 
weduwe S. voor Pinxter 1681. te weeten, als'er de vrywillige onder-
Werpinge tot condemnatie niet by is, als gezegt. 

f. De tijt van aenneeminge wort genoomen op zes, acht, of tien 
weeken , nae dat partijen konnen accordeeren ; niet eens konnende 
worden, fôude de Commiflàris een redelijke tijt konen beramen ; al-
lòo het Rechtens is , dat een fchuldenaer eenige tijt , om geldt te 
maken. werde gegunt. (c) 

6. Nae verloop des tijts moet de Impetrant wederom citatie lich
ten om dë ac¾e te zien execuubel verklaren , waer op dan volgt ein-
delijke diipofitie van de Commiflàris op de rolle , waer door de a&c 
executabel wort verklaert, nae't formulier beneeden te stellen , en 
dan volgt executie. 

fi De a&e van aenneeminge is dan geen condemnatie, gelijk eenige.._ 
jfpreeken, maer wort'er wel voor gehouden, om dat fy nootfakelijk 
yolgen moet, (d) evenwel kan men nae 't pafleeren van d'aóte, geen 
erfgenamen van partijen laten citeeren om readfumptie te doen, om 
dat het pleit met de a<5te wechgenoomen is, en is een nulliteit, fchoon 
pok de erfgenaem mochte hebben gereadfiimeert, gelijk fòogeweeien 
den2,December 1680. tuffchen W. H. ende G. J„ S. weduwe, wiens 
man hadde aóte gepafleert ; Sy nae fijn doot was geciteert tot read
fumptie ende baer Advocaet hadde gereadfiimeert. Doch lullende 
antwoorden ende onderricht van de aóte wilde niet, ende hadde zich 
geopponeert tegen de acculàtie. Des Impetrans Advocaet is uit fijn 
eygen buidel in de koften gecondemneert, als hebbende pleit gefocht 
daer de fake gefleeten was. 

(c) L. 105.ff.dejòlut. (*) Ai.4. çonfiff. 

L I 2 V. KA.: 
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v. KAPITTEL; 

Ván LibeL 

Onderfcheidt Van Libel te Henen enie te keveren Wát libel is ende Vooneiåm 
des felfs in het gemein. Wat de Stoorden-, ender gewoonelijkc prefentatien 
ende proteftatie van recht billen Drie gedeelten des libels Conclufie ende 
belang des felfs. Van de eetfie claufitle, cum expenfis. Van de ftoeede, falvo 
jure addendi, detrah. &c. Van de derde , Implor. nob. jtid. off On
derfcheidt Van libel. Deugden des felfs. Seekerheit Van eyfch fluit niet altots 
uit de generaelheit. Noch het alternaiijf altoos. Hoch ook het toekomende recht. 
OnVerandtrlijkhèit der conclufie. Vermaninge Van de Ordonnantie daer ontrent, 

l . /¾^ Ls partijen nret aceordeeren, maeroppofitievalt, foonioet 
f~\ de eyfcher dienen van libel ende ook dadelijk leeveren; 

•»-- *• hoewel de Advocaten haer gemaks-halven ingevœrt heb-, 
ben het onderfcheidt van diepen en leeveren, indiervoegen dat dienen 
foo veel is , als verklaren om een fehriftuir te lullen leeveren op fèe-
¾ëren tij t ; en voor het Hoffwort meeften rijt alfoo eerft gedient, 
ende de volgende Rechtdag , of als partije drijft, geleevert foo libel 
als andere fehriftuiren. 

a. Yenlant gedient hebbende van libel ende niet geleevert rnaer 
tweemael geaccufeert ofte geperfîfteert zijnde , ¾an noch leeveren 
noch op nieu de felve citatie doen, maer moet een geheel nieuwe in-
ftantie aenftellen ende partije voorige koften goedt doen ; ander? 
wort exceptie toegelaten, gelijk verftaen is tulFchen Leonard Feeuwen 
in qualiteit Jmpetrant , contra Romke Thomas Gedaegde en Excipient, den 
lf September 1680. 

3. Libel is niet anders , als een fehriftuir inhoudende de intentie van 
den eyfcher, tn beftaet in drie gedeelten, behalven de voorreeden en
de eenige aenhangfels. De voorreeden behelft de name en de e/uahteiten 
des eyfehers, mitlgaders der Gedaegden, foo als die by den Impetrant 
wort genöomen j want de Gedaegde fijn eygen qualiteit, foo als hy 
verftaet , nevens fijn antwoort moet inbrengen j de Impetrant moet 
echter wel acht nemen, dat hy de qualiteit waer op hy fijn eyfch wil 
bouwen niet alleen in't verhael van't libel te kennen geve, maerby 

xnoetfe 
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II. Boek* V. Kapittel* *-.£ 
fcbeifê ook ftélfeti teven aen't hooft Van't libel ; voorts de name 
yan het Gerichte, of van den Commiffaris, met fijn behoorlijke tijtelsi 

4. Sy zetten 'er by , onder gewoonelijke proiefiatie ende prefintatien van 
Rechte. Welke die proteftatien ende prefentatien zijn , weete niet dat 
oyt gevraegt is , altoos foude geen proteft of nootwendige prefentatie 
uitgelaten zijnde, met defe woorden goedt gedaen konnen wordenj 
daerom konnen iy geen nut doen > noch zin hebben , als van faken 
die nae Rechte van ièlf bevolen of toegelaten zijn, ende die welftiï-
fwijgende konnen gelden. 

ƒ. De drie gedeelten van het libel zijn , r. het verhael van de fa
ke , ten %. het recht daer op paflende , ende ten derden de conclufie. 
t ' E n is niet van nooden uit te drucken de name van de handel» 
waer ván het libel dient, of van de actie die men wil aertftellen, als 
maer fulx uit het verhael kan afgenoomen worden ; wanneef ook 
de fake van ongetwijvelt recfat is, lbo kan het 2 lidt wel achtergela
ten worden. By exempel, A heeft gekocht een peert voor lbo veel, 
op dien t i j t , verfoeke dat hy werde gedoemt te betalen , de derde 
lleliinge welke foude zijn , die koopt-moet beulen , is onnoodïg ende 
yerftaèt hem felf. t . '•'-' 

6. De conclufie moet voornamentlijk op. worden gelet,; om dat daer 
op het-geheele proces is ruftende ende de lemende daer nae moet 
worden uitgefprooken j konnende daer in «rep komen her geene ter 
conclufie niet is gebracht. Jae fchoon d' oorfake der eyfch ende het 
geheele verhael der fake goedt ende wettig is , indien echter de con
clufie nies goedt is , of daer op niet en paft , foo wort de Impetrane 
afgeweefen , lbo als hy procedeert ende met de koften. Edoch de 
Rechter kan ende moet ook hierin al wat toe geeven, By exempel, 
yemant eylchr een fumma geks , die de Gedaegde voor een'ander 
lôude moeten betalen; het verhael was goedt ende beweelèn , maer 
in de conclufie Was geftelt, dat hy foude werden gedoemt als borge r 
dat hy niet en was , maer hy moefte betalen als lehult-genoot, of 
in 't geheel nevens een ander verbonden. Daer was confidernue t dut 
de eyfch behoorde te vervallen, foo hj procedeerde , maer is verftaen ^ 
dat het woort borgè uit de conclufie loüde worden gelaten. 

7. Jae wat meer is, die een contract verfoekt om vernietigt of nuî 
verklaert te hebben , indien hy maekt eyfch van rtjlitutie of relief, 
die procedeert qualijk ende tegen de groonden van Rechte , maer 
echter heeft het Hoff Mks overgezien, by Sande (a) ende naderhant 

L I 3 , wel 
(') m J?M î' ^otktit.½.àef.ii. 
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wel wederpm», In Crimineele Jàke^ echfer woi¾i^êe^enckfleSm 
nauw niet gelet, zijnde genoeg , dat de Procureur Gefter¾el cónclu-
deere , ten eynde de beklaegde moge werden geftraft x aen lijf, 
eere of goedt, foo als het Hoff bevinden lal te ¾ehoofen, 

8. In wat voegen nu de conclujle in yegelijk ac¾e moet worden ge-
noomen % dient uit de eygenfçhapperi, van, yeder. ac¾ie ende handel 
worden afgenoomen 3 waeç van in voorige jbóeken is gehandelt, als 
mede uit het geene noch in 't fuolgfV^'..kttp&jl £$. worden gelprookeh. 

9. Verfcheiden claufulên ofte flot-reedenen Worden achter het libel 
gevoegt , waer van eenige by ons in ' t gebruik ,, eenige niet bekent 
zijn. Die gebruikt worden zijn defe ; eerftelijk , worden achter de 
conçluûe geftelt dele woorden,, -:çum expenfis * dat is, met eylch ván 
lïoften , naeïieyfèrlijke Rechten is dele-conclufiö niét: nöotläkclijk-, 
om dat het de plicht,de§ Rjechters is eeit.reukeloolè pleiter van lèlf 
in de koften te condeaineeren, (b) magr. in de prac¾ijke wortfterker 
gereekent een ander regel van Recht , kerende dat een Rechter niet 
vermach toe te wijlen aen den eyfcher het geene by hem niet is ge-
vordert, jae de Wetten derven luiken Rechter wel zet noemen : en 
dit wort by den Hove gevolgt, foo wanneer de eyfcher naelaet van 
de kotten te, Hielden. ._•_.. ,• , 

IQ. De tweede claufule is,falvo jure addendi & detrahendi, dat is» 
behoudens het recht van toe en afdoen ; welke woorden ook niet 
meerkannen geeven, als nae Rechte toegelaten is, en daerom wor-
denfè byonfc Advoca.ten ook meerendéels ui¾elaten. 

I I , De derde luidt aldus î verfiekendt?, dat mj ppdtt alderbefmemjie 
manier recht ende jujlitie mach worden gegunt,. (c) het welke niet anders 
i s , als een beleefde begroetinge van den Rechter , fondervdat het 
eenige nut kan doen , meer als of het'gr niet by ware geftelt, en 
daerom wort het ook meerendeels uitgelaten. 

1%. De-vierde is; Implorato nobili fudicp efficio>, dat is, metverfoek 
"van des Rechters goedtwillige plicht; is al mede van defelve eygen-
fçhàp, alfoo de Rechter fijnen plicht ook niet yerioçht zijnde, moet 
aenwendeu; ende gebruiken. 

13. Het libel wort gemeinelijk ondericheiden , of dat het is ge* 
grticuleert of eenvoudig. Gearticuleert noeraenfe , dat in korte perio-
djsn, die men artikels noemt, is ondericheiden,, en eenvoudig, dattea 
eerften weg, iònder artikelen wort gefchreeven. By ons moeten alle 

libellen 
0>) L.popemoium%.^.fin,auternaltermmC.d.juåic. (?) Tetensomnimsliori 

modo jus ac jufiittam fibi aàmimfirari. 
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Kbellen van otdi¾aris proces géatticuleert zijn, op dat de Gedaegde? 
ónderfcheidentîijk mag antwoorden, maer in pleiâoyen, dat is, kleine 
en korte proceflen , moeten de libellen eenvoudig fonder artikelen 
ingeftelt worden, en is lbo de praótijke. 

14. Men telt ook drie deugden van een libel, dat het moet weien 
wei-voegende, klaer ehde fieker. (d) Welvoegende, dat is, op den han
del ende eygenlchap der aenlpraek wel paflènde; klaer moet het zijn, 
inlbnderheit de conclupe y om dat anders de ièntentie mede niet klaer 
iòude worden , alhoewel het ampt des Rechters is , de donkerheit 
die daer mocHte zijn, foo veel doenlijk, ten beften te duiden en klaer 
te maken. 

if. Wat de feekerheit aengaet, de eyfcher moet wel uitdrucken 
Wat ende hoeveel hy begeert, want fulks niet blijkende foude bet 
libel worden verworpen, wel te weeten, lbo yerre de geleegentheit 
der faken toelaet ; want in een eyfch die van aert genèrael is, kan 
men alle ftucken met op tellen, maer die een erveniiiè vordert, be
hoeft niet meer te zeggen als wat ervenifle hy meent, ende foo voorts 
in andere laken. Mep kan ook wel eyfchen een onleeker deel váa 
e"en ftuk goedts datmen noemt, (e) 

16. J æ als de Generaliteit met de làke over een koomt, fcoiseènr 
genèrael libel beeter , om dat het ook kan begrijpen het geene nae 
de litis conteftatie mach gebeuren, waer op anders een Rechter geen 
acht kan geeven. (f) 

17. Om de felve reeden mach de eyfch niet conditioneel v/eeCeti 
noch ook akernatijj tot dit ofte tot dat , als wanneer de fchult looda
nig is , gelijk of yemant aen een ander belooft hadde een oxhoofc 
Rtjnfche of Franfche wijn : dan foude hy ook fijn eyfch niet anders 
konnen neemen als tot een van beiden, ter keure van de Gedaegde. (g) 

18. Van gelijken als de Wet gebiedt alternatijf te eyfehen, foo 
kan 't mede nier anders gefchieden , gelijk als yemant over de helft 
bekocht is , die moet of verniettnge van de koop eyfehen of vergelijkinge 
van de prijs; loodanig is ook de actie bypotecair , daer men eylcht, of 
ontruiminge van het verpande deel, of betalinge van de fchult. Van 
de vrage, of meer als een actie mach aengeftelt worden in een libel, 
jâl op een ander plaetfê gelprooken worden. 

19. Van een recht dat men noch niet en heeft, maer hoopt te krij
g t , 

(à) *Æptus, clants, & ctrttts. {*) X.¾.f.pe». &ult. 1.6. /.76. C.'mcMo.ff-
à. l¾ y. 1.1. §. tfe, ft pars b*ni. pet. {() Satid. 1. 4. j . (g) §. ¾j. J«¾f-
dt jlÏÏwn. 
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35j|, Heèdenfdaegfe Rechtsgehertfayt. 
gen , kan irien bok geen libel maken ende ftrijdt dat mede tegen de 
vereyfte. feekerheit, ten zy het toekoomende recht af hange van een 
dat al verfchcenen is ; by exempel , yemant heeft gekocht, op drie 
termijnen te betalen, de tijdt van het eerfte termijn verfcheenenzijn
de , kan de kooper niet alleen dat termijn maer ook de volgende in 
een libel eyfehen , mits daer by doende, dat de executie der onver-
Icheenene tot de refpec¾ve verhuirdach toe lal worden uirgeftelt, ook 
kan ik om gewichtige reedenen eyfch neemcn van een lècker recht 
dat ik verflae nae lèekeren tijt my te Sullen tOiebehooren , mits ik al
leen verfoeke dat het felve alfoo fâl verklaert worden te Sullen wee-
fcn, ende niet om het aenftonts te genieten, (h) 

aö. De concltife eens genoòmen kan niet werden verandert in fijn 
Weefèn , maer wel in eenige omftandigheeden ; weelèntlijke veran
deringe moet by nieuwe inflantie en gantfeh nieu libel gefchieden : 
wy noemen weelèntlijke veranderinge, wanneer een ander ding wort, 
geè'yfcht, of het felve ding uit een andere oorfaek , en echter indien 
partije zich tegen die veranderinge niet en ftek, foo kan de Rechter 
fyn uitfpraek daer wel op ftellen. 

a i . Om. dit en andere ongëmacken voor te koomen wortby d'Or-
dotiHAHHe des Advocaten ernitig belaft op de Bùsconteftatie ende het nee-
men van hare conclufien ten aldernauften te letten, ten eynde noch 
partijen verkort, noch het HpfF opgehouden werde, ende dat lòo wel 
ten aenzien van £ incidenten als principalen eylch , by verbeurte van 
een Caroli gulden t'elkens. (i) 

•fh) San4Jiib'i.tit.^.def.i,&i. {>) Ord.^.boektit.14. 

VI. KA-
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II. Boek, VI. Kapittel. 

VI. K A P I T T E L . 

VanaSiien, cfamfpraken mlZçchte 

Wat ablie %y. Grondt der ablie , Toebehooren en dat f&eederley. Beheerfihing 
en infibult. Hier Van Verfcheelt bet beçitrecht, dat proVifioneel is , d'andere ^n 
Volkoomen. Veilinge der ablien in Voffefjoir en petitoir, de petitoire op het goedt 
of op de perfian. Oneïgentlijke ablien op bet goedt. Eerjle ablie op bet goedt uit 
rechte eigendom. Tfveede, uit nutlijke eygendom Derde, uit erffibap. Vier
de uit panàt-recht- Grondt Van alle ablien op het goedt. Oneygentlijke aenfpraek 
op het goedt. Voor de bezitters Van goeder troWive. Voor de affreejende. Een 
ander tegen de af^efende. BefibrijVinge Van de Vauliàenfe ablie , "toaer door de 
Crediteuren bet Vervreemde goedt Van de fcbuldenaer tveeder opeyfcben- Tegens 
teie defe ablie geit. Ook tujfchen de Crediteuren onder eikanderen. Sy duirt niet 
langer als. een jaer-. Van ablie bypothekeer Van ablien op de perfoon in het 

gemein en Van condiblien- Van condiblie uit de Wet. Veilinge der perfoneele 
ablien tot intereflof ftrajfe. Welke op interefi gaen. jiblienuitbeyden gemengt. 

* Gemengde ablien halfop het goedt, half oi de perfoon. ablien Van goeder trou-
- "toen ende Jlreng recht. IV'at ende "toe/Ae d^aBien Van goeder trouwe \yn. jîllc 

ie rejl çyn Van ftreng recht. Noch eenige deilingen. jfn&ere Verby gegaen. 

i. g^%^ e e n Libel wel in te ftellen moet men weten, wztaktie 
C 3 -¾lkens gefchapen Z.y; hoewel de name daer van niet behoeft 

< ^ - . - ^ . uitgedrukt te worden, evenwel moet in 't nemen van den eyfch 
ende conclufie daer op onderfcheidelijk worden gelet. 

%. Wy hebben in de voorgaende boeken de heerkomfte ende inhoudt 
van yder aótie in het byfonder uitgehaelt ende vertoont; Sullen ech
ter alhier yets moeten ftellen van het wefen ende het onderfcheidt der 
ac¾en in't algemein. 
., 5. Wat nu een yder toekoomt, wort gemeinelijk gedeilt in Beheer-
fching en Iöfchuldt, gelijk hier boven is verhaelt, 't welk iswaerlijk 
het onderfcheidt van faken die ons volkoomentlijk toebehooren, maer 
tot geen van beyde kan de bezittinge gebragt worden, niet tot be-
heerfchinge, want d'eygenfchap van dit is, dat het vaft op 't goedt leidt, 
0î» den beheerfcher aenipraek geeft op het goedt overal waer het gevon
denwordt d'een tegens elk en ygelijk houder deffelfs; in tegendeel de 
bezittinge duirt niet langer als het goedt blijft in handen ende onder 

I I Deel. M m de 
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*.Jr B&dettfd&ègfe J^edtsffhmleyt. 
de macht van den houder, welke geçn aenfpraek heeft op eenander 
die het goedt zeedert heeft bekoomen, maer een roover en een dief 
neemt terftont foo wel de bezittinggak bezitreeht wech, want gy moet 
iveeten, dat men bezitreeht noemt, het geene de dadelijke bezitting*geeft aen den 
houder, ende niet het recht om de bezittinge wederom te bekoomen. 

4. Soo dient men dan te zeggeft, dat het recht van toebehooren is,, 
of provifioneel of volkoomen; het provifioneel recht is de bezittinge , het 
welke wy daerom provifioneel noemen , om dat het bezeetene goedt by-
ptoviGe gelaten wordt aen den bezitter , foo lang een ánder niet be-
w¾ft dat het hem teil vollen toebehoort. 

jT. Hier uyt volgt , dat ook de à£fcien moeten Verdeilt worden 'm 
foffeffóir, ofpetitoir, dat is, of van bezit, of vaft vol toebehooren. Die 
vin vol toebehooren zijn wederom of op het goedt, of op deperfoon. 
Ad¾ie op hét goedt is , die gegeêven wordt uit recht vân beheerfihinge 
tegens een yégelijk^bezjtter , om het goedt óf het recht óns op het felve gefcha~ 
pen , machtig te worden. Aótie op de perfoon is, die gegeêven wordt * 
uyt recht van infchttldt, tegen den fihttldenaer ofte fijn erfgenaem. 

6. Daer is noch eenfoortetuflchenbeydèù, welke niet voortkoomt 
uit behéerfchirtge r maer echter foo verre op het goedt is , datfe ge-
gêéveft wordt tegen een yegelijk bezitter deffelfs j van déefe fulleü wy 
handelen met en benevens de aótien op het goedt, en die voor foda-
nig houden, hoewel oneygenilijk^genoomen. 

7. Het getal en onderfcheydt der aé¾ien op het goedt, Ichikt zich 
nae verlcheidenheit der foortea van beheerfchingen , welke zijn vijf t 
gelijk voor defen geîeert is;j eerftelijk rechte eygendom, waer uit voort-
koomt de ac¾ie die men in't latijn noemt Rei VinMcatio , in 't duits r 
aentâftinge van goedt.. 

8. Ten tweeden nmtetijkf eygendom * waer uyt koonK de nuttelijke 
vindicatie of aentâftinge j d'eerfte wordt geoeffént by alle eygenaers* 
welkers goedt is in vreemde handen , 'tzyroeflijkof onroerlijk, maer 
niet van 't geene onlichamelijk is, als firvitmen eade gerechtighcederi¾ 
de tweede nuttelijke aârie wort aengeftelt by erfpachters, of keopers, 
cade by de geene die tien en langer jaren eenig huis of laddt gehuire 
hebben* 
. 9. Ten derden , erffchap » waer uyt voortkootoen eyfch van er-

veniffe en klachte van onheufch teftament \ ten kierden erfdienftbaer* 
¾eit» wær uyt voortkoomt ac¾e vaft lervituit» welke mag ængeftek 
worden by alle die recht van dienftbaerhéit hebbçn op eenig goedt 
tegea een yeder bezistef vaa het felve góedt* 

i<¾ Ten 
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II. Boek j V I . .Kapittel, a$f 
i a Te» v¾jf¾eH., is het pandjreeht., waer van yoortkoonjén a£tic 

van hyp#mk_% die een Cæ¾çliteçr heeft tegens een yegelijk bezitter vaa 
het verpande goedt. 

i i . Van alle defe Jborten van aeniprakea hebben wy voordelen ter 
plaetfe daer 't behoorde, gehandelt, en fullen daeFQtn hier niet meer 
¾eederftelien, als alleenlijk, dat de grondt van d¾¾iç op ¾ goedt is, 
aen de kant van de ey fcher is beheerfcbwge, ende ten aen¾ien des ver
weerders beúttinge, gelijk al mede bree&er hier boven is mtgeleidt. 

i i . Oneygentlijke aenfpraken op het goedt zijn, alsgezegt is, àie 
niet koomen ¾yt beheerichinge, roaer echter op alle bezitters aengaen; 
de exempelen daer van zijn defe; eeerftelijk, (a) em bezjner van goer 
der pfoptwe hebbende een wettige titel, waer door anders eygendora 
WW& overgedragen, eenig goedt niet van den rechten eygemer bekoo-
inen ende het felve verlooren hebbende voor dat hy het verjaert hadde» 
kan het felve wedereylchen van alle die het fonder tijtel bezitten; de 
grondt defer aenipraken \% de bülijkhét y en geen recht van toebehoorea, 
ypor lbo veel de reeden eyfcht, dat het goedt liever zy in handen van de 
geene die het met goede trouwe ende tijtel eerft hezeeten beeft, alsbyde 
çweede bezitter, die geen tijtel en heeft, wmt bymk^emtijtei hebkwàe, 
firn heeft dmfie geen aenjpraeki om dat twee die even gelijk recht hebben, 
geen ac¾ie op malkander kennen maken; doch hier. van is voor defea 
gehandelt. (b) 

13. Het tweede exempel is* yemant daor afaeefinxm hem felf o? 
van een ander , eenig recht of goedt door verjaringe verlooren heb
bende, kan het felve weeder eyfçhen van een yegelijk bezitten, alsof 
het niet verjaert en was; en defe aenfpraek is tweederley, d'eene tek 
fnfijte van em afweefende, en de ander tot nadeel defifelfis. voor fòo veel 
fy is tot profijte van den afweeiènden, fiilx is niet te verftaen van al
le die abfent zijn, .maer die om het gemeine beft buiten landts zijn ge-
weeft, juift niet in ámbaflade of uyt laffc van „dg gemejjae Regeeringe, 
maer om fodanige oorlàken die voor het gemein zijn nuttelijk ende 
prijfelijk, gelijk of een ftttdevt buitens lahdts zijnde een ander fijn goedt 
of recht quame te verjaren ; die om koophandel uytlandigh is foudg 
mogelijk defe aófcie ook niet geweigertworden, omhetgróotebelangh 
dat het gemein by de koophandel heeft, hoewel anders de wet zegt, dm 
die omJijn profijt uit is, dit remedy niet en heeft , maer men kan dat ver-
fiaen van Mk profijt, daer het gemein geen voordeel by heeft- (c) 

Mm x -3- Pç 
(a) t boek, cdp. % i. (b) ^iElio Vublkiana §. 4. hfi. d,. jiSi. (c) §. ƒ. Inft. 

de^iïwn.l.iJ.zZ.l.idff.Exquib.cauf.major. 
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t$é Heedenjâaegfe %ecbtsgeteertfieyt. 

14. De tweede aen fpraek, wordt regens d'afweefende ten voordeele 
van de præfente gegeeven, wanneer d'abfenten terwijl d¾ndere bui
ten s' landts was, eenig recht of goede van die ander in de Provintie 
2ijfade verjaert heeft, wel te weeten indien hy die abfent is, niemant 
heeft gehadt door welke fijn fake wierde verdeedigt, want fuik een 
by der handt zijnde geweeft, foo moet de pnefènte zich fel ven wijten 
dát hy tegen d' afweefènde geen aenfpraek heeft gemaekt. (è) 

if. Ten derden hoort hier toe de TauUaenfche actie foo genaemt; 
welke gegeeven wordt aen de periòneele Crediteuren, als fy knmiffie 
in haer Ichuldenaers boedel hebben gekreegen, om vanyederbezitter 
te herroepen foodanige goederen, als voor of nae de verkreegene im-
mis/te tot hær nadeel en ter quader trouwen vervreemdet zijn geweeft. 

16. I a defe befchrijvinge ftaet te letten , ten u dat fy gegeeven 
Wordt aen perfoneele Crediteuren , want die pandrecht hebben be
hoeven defè a£tie niet, als hebbende beeter, te weeten, de hyfotekai-
re : ten tweeden, dat defè actie niet eer gek als d'immifïîe gedaen is-; 
om dat te vooren de Crediteuren geen ander actie hebben gehadt als 
uit haer refpeótive contracten. ( e | Ten derden dat defe actie goedt is 
tegen yeder bezitter, hoewel fy uyt geen beheeringe vóortkoomt, 
máer de Wet geeft dat om meerder nuts halven. Ten vierden de goe
deren mogen vervreemdet zijn voor of nae de verkreegene immifEe, 
(f) hoewel als het daef nae gefchiedt, den Crediteuren ook gefchapea 
is de hipotekeere. (h) Ten vijfden wordt vereyfcht dat d'ahenatie °e-
fchiedt zy ter quader trouwen, immers van de fchuldenaer. (g) 

17. Nopens de bezitter wordt geen onderfebeidt gemaekt,. ofhy 
het goedt verkreegen heeft uyt een laftige of uyt een profijtelijke tij
tel , als koop of wiflèlinge, foo kan het goedt niet van hem weeder- " 
geëyfcht worden, of het moet blijken dat hy van heibedrog ge weeten heeft: 
inaer nevens een profijtelijke tijtel, als fchenkinge, legæt of dierge-
lijke , geit deefè actie , al hadde de bezitter van geen bedroch ge-
weeten. (1) 

18. Onder de laftige tijtels wort mede gereekent hoawelijx-gifte., 
als wordende gegeeven, om de laften des houwelijx, die niet klein zijn,, 
te dragen, (k) als ook weddinge, ende het winnen opperijkel van on-
feekere uitkomfl. (1) "" ! o. Maer 

(d) d. L\.(s> feft. (i) l 1. inpr. &> i] 10. injt. ff de Bis qna in fiaud. creJL 
V) 1.15 /. 17. d. t. (g) l. uit. C. d. Trator. pign. (h) d 1.10. in pr. & tii. de 
hs qua in fiaud. cred. (i) 1.6. §. n . d. t,d.bis qua infrmd. (red. (k) /. <& «. 
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IL -fiaek,- V I . Kapittel.-1 êjy 
jp. Maer die alleenlijk verzuimt te krijgen bet geene Hem gelcfrà-

pen was om te verkrijgen, ende niet heeft gewilt het felve zich tœ-
eygenen , kan niet gezegt worden te hebben tot nadeel der Crediteuren 
jets gealteneert; want niet te wüleii verkrijgen is geen atieneeren , het 
welke ook waer is ten aenzien van de legùima der kinderen, (m) 

iy, D'eene Crediteur heeft ook deefe ac¾e tegen den anderen, die 
met de fchuldenaer eénig contraét tot nadeel der aridere Crediteuren 
mag hebben gemaekty by exempel; yernant hebbende niet meer als 
een gerneine brief van fijn fchuldt, brengt fijn debiteur daer toe dat hy 
hem een publijk inftmm ent geeft, omalfoo voor de andere Crediteuren 
in præferentie te koomen, volgens het geene elders reede gezegt is. (n) 

a i . Van gelijken, als een fchuldenaer uit byfondere gunfteaeneen 
der Crediteuren betaelt heeft, dat kan wedergeëyfeht (o) wordend 
Wel te weeten, als de polTeffie reede gefchiedc of ten minften decreet 
daer toe verleent is, of de fchuldenaer abandon van goederen heeft gé-; 
daen ; want foo lange fùlx nieE gefchiedf is , mag elk 'er zich by 
lchicken foo hy beft kan, al waft des fekendaegs van't abandon, (p) 

2,1. Eindelijk, dele Pauliaenfche ac¾iéráoet binneh¾ jaers-, naedac 
men heeft konnen aenfpraekdoen, wordenaengeftek,(q> gelijkeen-
tijtâ-öok geweeienis by den Hove , în de fake van Mierk^ Melles n/ippeUant 
eontra Douzve Tammes appelleerde; den ïffttlij l6%f.Na%tadecif'2fi,. 

2-3- Volgt d'aftie hypotekeer, die gegeeven wordt foo aen alle cre
diteuren in't gemein , als aen de Laéîdthëeren, om te vervolgen de. 
goederen die op het landthuis by de meijers gebragt endévoordehuir 
ipecialijk te pande geftelt zijn r maer van defi . Æk ù hier hoven ge-
handelt, (r) 

Z4. Dit zy dangenoegopdeefêplaetfêvand¾nlprakenöphetgoedf,. 
foo eygentlijk als oneygentlijk genoomen, volgen d'ac¾en op de per--
fonen, die in het oud recht genoemt wierden CondMten; edoch wördi 
defe naem meeft gebruikt van fodanige perlbneele acîien, die anders geen; 
name hebben^ als daer is, condittie van't geene men niet fchuldig is¾' 
condittie van diefftal, condiftie uit onrechtveerdige ooriake-, en fonder 
oorfaake: van welke alle voor defen gelprooken is. (f) 

if. Maer een is'er, daer geen geleegentheyt van geweeft is, con-
dic¾ie uk de Wet genoemt, welke plaetfe heeft.jôo dtkwils- de W½t aüi»% 

M i t t j geeft 

Cm) Sana'. 5. r¾'. f. I. 6. in pr: & C %. à. t. à. his ft» in frmd'. d. j¾4 d- Z¾, I_ 
fn) /. quifiriptUrasC. quipot. inpign. (°) /. 10. $. ui z\. d.t. d hisquainfrau£ 
<(p') d. 1.6-$ 7-&l-iq.d.t.d hisquœinfraudcred. (q) /. I,in£*•,/.io,i»£r,if,Mgr 
icl 2 hoekt, kap.49. (îf$botk*ï îS.kap* 
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geeft uit exmgewfake, ende mchtam;.gee»fyfö»di>r* naem aen defitve dtie 
geeft,, fiodanig is de ejfch ut vatvulUnge der legitima, (t). ¾aer v^elder* 
pok al gefprooken is , andere exempelen mogen haer ¾J4ers opdoen, 

ad Voorts d'ac¾en op de perfoon zijn of tot ftr¾ffe of t<¾. bet in* 
tereft; d'a&ien die tot ftraffe gaen, zijn of tot dubbelt , of tot. drie* 
of vierdubbel? , of tot eenige andere breuken end© verbeurten ; wat 
aengaet die van, i.a.3 ende 4. dubbelt , die zjp, heedeafdaegs: voor ¾ 
pieerendeei foo niet meer in 't gebruik , en de reeden waeroai fuhï 
verandert is, fal moeten verldaert worden als Wy handelen fullen van 
de àâien , daer in die boeten alfôo te paflê koomen. Wel te wee
gen , die in d'Ordonnantien uitgedrukt zijn hebben immers hun ge-
bruikj boewei de meefte ¾n feekere gelf-bre¾kçn, byvafte lommen 
tútgedrukt , gelijk in het Kapittel vun, mjmien , gn. elders fal Worden 
getoont. 

%y. Wel te weeten, wy ipreeken biçr alleen van ftraften, dieden 
eyicher in't particulier toeoehooren , ende niet die tot een exempel 
om andere af te fchricken, dienen, of ook tot voordeel van dei¾/cw, 
anders van het gemeine Landt ftreçkeu , alfoo dat crimineel is.,, en 
wy hier alleen van Cmüe aenlpraken handelen. 

?,8; Meeft alle civile aenfprakeri zijn op het intereft gericht, endç 
wat door mterefi yerftaen wort, is ook al voor delen geleert, het wel
ke wy niet lullen herhalen. 

3.9. Maef dient gelet, dat d*a£Hea op het intereft gerichtet, eerfte-» 
lijk zijn die op het goedt gaen , en hier boven: zijn verhaelt i ten 
tweçden, alle d'aenfprakcn die uit contracten voortkoomen, jæ ook 
meerendeels die uit mildaden komen, immers heedenfâaegs, lbo dait 
fchier anders geen aaien meer gebruikelijk zijn , als tot het intereft, 
behalven de geene, waer op by £ Ordonnmtie ièekere breuken zijn ge-
fteit ; foo ajs even te vooren is ge¾egt 
., 30. Gemengde ïi&ien die half tot ftrafl¾ , half tot intereft zijn , 
Worden in Keyferlijke rechten getelt; die van roof, van fchade, en
de meer andere, te lang alhier te verhalen , (») ende moetende in 
het boek^ van de mifdaden volgen. 

¾.iv Maer een ander foorte yan gemengde a&ien , die halfop het i 

ĝoe¾t cfl half op de perfoon zijn, kan nu foo wel gebruik hebben 
als by outs , ende zijn van fopdanige natuire de eyfch van erffchap, 
ac¾ie van deilinge , van erf en limijtlcheidingq , beftaende defe ver-
menginge hier in , dat in die actie gehandelt wort , niet ¾lleen van 

• de 
(t) L%o.C.d,inoff,tefii (n)$.iç,J^.4e^t\ioa. 
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Iî» Boefc * VI. Kapîtttet. *fp 
oe fake felf •, èm dîc te eyfcberr, te fèbicken endeté deilen > raaset 
Ook in ferfiifebk fmfimien*- alfeo génœmt , welke zijn vruchten ende 
profijten by d' eenè meer geriooten als den anderen, fchaden by den 
cenen meer als by den anderen aen het genaeine goedtgebracht," pen
ningen uit verkochte goederen voortgekoomen ende by d' eene ver* 
bleeven, en wat diergeiijke meer mag zijn , 't welk niet onmiddelijk 
»it het goedt koomt, maer door toedoen en mede- werkinge vaas men-
{chen by koomt. (w) 

32,. Noch worden de perfbneele acüe» verdeilt , dat fy zijn of i>a» 
goeder trouwen t of van fireng recht , welk' orçderfcheidt ,. zeg ik, be . 
hoort tot ac¾ien perfooeel, niet komende uit mildaden , ook niet tot 
ac¾ien op het goedt, maer defe zijn nae Keyfèrlijke Rechten vaneen 
derde foorte - ende worden arbitrair genoemt , met defen zin en ge .̂ 
bruik , dat een Rechter nae genmmen kennis van faken bemerk^ hebbende-
dat het epiefiieufe goedt den eyfiher toebehoorde , voor eerft de gedaergde bs* 
kfte en den lèlven doemde om het goedt wederom te geevên t het 
welke indien hy geboorfaemde * foo wierde fulks gehouden voor een 
definitivé, dat is * eyrutehjke fèntentie * maer ak hy in gebreeke bleef *, 
fòV.wierde.hy door-nieuwe fententie; in fwaerder boete geflageri, naè 
gpedtvinden des Rechters : ;maer hcedsuöaegs heeft dit geen gebruik ,. 
en valt riiaer een enkele condemnatiey 'm qjoeftie van eygendom , wel
ke tegen een gedoemdea en ongehoorfàmen ter executie wort geftelt*. 

33, Maer het gemelde ondericheidt van goede trouwe en van fireng, 
recht, heeft aoch heeden immer* by oris in de ac¾ien fijn gebruik, •(%% 
.hoewel in -andeæ rechtbanken , weinig ftaet op de felve fchijnt ge« 
aaaekt te worden; (.5) 
. 34» Gy moet niet denken, dat in a&ien van ftreng recht geei* 
goede trouwe plaets foude hebben j want ontrouwe moet verre tijn va» 
alle contra&en; (a) Maer eenige ac¾ien worden van goede trouwe ge--
ooemt, by maniere van uicneementhek , om. dat daer in overvloedi* 
mt .effecten van goede trouwe bevonden wouden , als 'm die vaa 
Si¾ng xeehty. het weftg nochtans voœtkoomt uit de eygpnfchap vaa 
de eonti¾&en felfe 

35*. Maer wat zijn ac¾ien van goede trouwe ? in welkede Rechter 
vrije macht heeft, om te wijfen nae de billijkheit, wat d' eene d5 an-
4sr -moet doen hebben , ook buiten het geene bedongen is, Ac¾ien 
va& Jtçeijg recht zijn ,, ia welke de Rechter niet kan te buiten gaei¾ 

("}é-i&*Ät* I. ie^ffîott, f*). •&»»£?• »4-l- (r) Gudtlinus it jm? 
*&ijfcap.i4.1i>erjH.fedqmâ, ( J l.$<½.$.i,$.Manâ» 
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de palen van d'overeenkomfte tuflchen partijen gemaekt; ty exempel; 
in koop , welkers aörie van goede trouwe is , kan de Rechter, den 
géenen die in gebreeke is van fijn kant het contraót te voldoeny doe
men in d' intereflen ende vruchten van de tijt af dat hy in gebreeke 
is geweeft, niet tegenftaende van vruchten en intereflen tuflchen par
tijen niet is gelprooken ; maer in gelt-leeninge kan de fchuldenaer, 
Schoon, verzuimt hebbende op fijn tijt te betalen , in geen vruchten 
of intereflen worden gedoemt , als nae rechtelijke aenfprake ; ten zjr 
mtdmckelijk^ anders bedongen mochte zjjn, (a) Noch is dat onderfchçidc 
tuflchen beiden, als men goedt lal wardeeren dat verlooren ofte ver
ergert is , in contracten van goede trouwe* neemt men de hoogfte 
prijs , die'er geweeft is van dat de Schuldige in gebreeke heeft be
ginnen te zijn tot aen de lêntentie, en in die van ftreng recht neemt-

, men het niet verder als tot de rechtelijke aenlprake toe. (b) ten 3. 
bedrog maekt de contraaten van goede trouwe ten eerften nietig en
de van geener waerden, maer die van ftreng recht beftaen foo lange, 
tot dat fy door ac¾e of exceptie van bedrog te niete "worden ge-
daen; (c) behalven defe drie onderfcheiden warender ia't oud Roomich 
Recht noch andere meer, opzicht hebbende op feekere oude formu-
lieren., die heedenfiaegs geen meer gebruik,en hebben... *. 

36, Maer het is nopdig te weeten , welke aBien van goeder trouwe 
zijn; in ' t aigemein is defe reegel; contracten die beiderzijts ac¾e voort
brengen zijn ván goede trouwe, ende van ftreng recht zijn, die van 
een .kant alleen verbinden. Tot goede trouwe bèhooren, dan eerfte-
lijk alle oontraaen uit bloote overeepâetnmihge beftaendey âlskoop» 
•huir , erfpacht , laft-geevinge ende maetfehappije y ten •%. alle cön-
traóten'in fâeks-leevennge beftaende , aîSiibruik-leeninge, bewaer-
geevinge ende verpandinge ; doch verbruik en gelt-leeninge is van 
ftreng. recht, ten 3. de oneygentlijke contraéten ,: als onderwint, 
mombers bedieninge , deilinge en erffcheidinge, -áengaen van erve-
nifl½:̂ Schijnt van beide te zijn , want ly wort onder die van ftreng; 
recht getelt ; ende evenweL.in't ftuk van vnuehtTenr.en: intereflen, 

• daer in voornamentlijk de kracht van dit onderfcbéidt rgezien wort , 
B Sy van een natuire met die van goede trouwe , gelijk, elders gez,egt is. 
; .37» Van onbenoemde contracten zijn twee van goeder, trouwen," 

wifftdinge .ende frijfeeringe,^anders vâXi.nitdragerijei^%i/aer van hier -bomkï 
,:;••:• : : : . . ' - * • .>: •,'<': ' ; . . : .JVJ-. . ;•;;.:,.'. . 7 •:.. ,. lù Ù VÏC-VI tgÈ/pjko^m 

' (a) l, J.&l$.C. d ufuf.juiiBal. 32. §• 7. ff. d, ufitr, l. 78. §. uit. d.V^V. (b) l. 3. 
§. z.ff.Coïnmod. (<-) l.j.:pf.&§t7.ff.d.dol.malJ. 3.$.«/<••# projo&t. 16.§. i, 
â.mmor.l,%i /,36 ff.d.F.O. •« { i; 
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'pfpwken «. 5. boek 2,5. Kap. art. a i . en volgende.' Eyndelijk eyfch 
van ervemfle wort ook van de felve natuir gereekent , om de veel-
voudigheit van de præftatien daer in begreepen (d) is veelerhande. 

38. Alle d' andere a&ien zijn van ftreng recht, als die van geit en 
verbruik-leeninge , van beloften en toezeggingen , Schriftelijke ver-
binteniflen , onbenoemde contras¾en , uitgenoomen de twee voor
noemde , ook alle condtäien waer van hier boven gerept is, en wat'er 
meer mach zijn , die wy onder die van goeder trouwen niet hebben 
getclt. Diergelijke zijn ook d'a&ien op het goedt, die eertijts waren 
arbitrair, indien zin als boven is aengeweeien; maer dat gebruik hee-
denfdaegs geen plaetfe meer hebbende, foo konnen fy niet als tot die 
van ftreng recht gebracht worden. 

39. Noch worden de actiën foo wel op het goedt als op de.perfoo-
nen onderfcheiden in ejgentlijke ende nutlijke. De eygentlijke, die uit 
de woorden van eenige Wet of duidelijk befprek van partijen voort-
koomen. De nutlijke , die om gelijkheit van faken ende nuttigheits-
halven verder worden uitgeftrckt. 

40. Exempel. Vindicatie van mijn goedt wort eygentlijk gegeeven 
tegen een yegelijk bezitter deflelfs ; die het hem lelf met opzet heeft 
quijt gemaekt, wort echter met de nutlijke aótie aengefprooken. paft 
dit op het %. boek. Kap. gz. art. 18. 

41. Een ander ; Kopers van aótien hebben eygentlijk geen aen
fpraek als door latt-geevinge des verkopers ; maer die laft niet zijnde 
gegeeven foo wort echter de nutlijke of oneygenthjke aenfpraek aen haer 
niet geweigert. ziet het 3. boek^ 3. Kap. art. zi. 

4.1.. De ac¾en zijn noch enkel of dubbelâ. Enkel, daer d'eene eyfcht 
ende d' ander van geëyfcht wort ; Dubbeld, daer beide partijen ey-
fèhen , gelijk in erf- en limijtfcheidinge en alderhande deilingen ; te 
weeten, als beide partijen fcheiden willen , want d'eene niet willende, 
foo is de aktie enkel. 

43. In foodanige actiën wort die cerft gefprooken heeft , geftelt, 
gis Requirant, ende de laefte Retireerde; fpreekenlè te gelijk, foo moe-
tenfe 'er om ackordeeren of lotten, wie als Eyfcher, wie als Gedaegde fal 
fiaen; alfoo die ftellinge tot het weefèn van't proces nootwendig is. (e) 

44,. Dubbeld zijn ook eeniger-wijlè de aïïten , die voortkoomen uit 
eontraiïen beiderzijds verbant hebbende, om dat beide partijen daer in 
áttie konnen maken , hoewel niet ten aenzien van eenerley proces t . 
gelijk de voorgaende dubbeiheit te verftaen was. 

I I Deel. N n 4 j . An-
. {<•) §.28 InfijejîBioti. (e) l.i$. &fequ.ff.de ludictj. 
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4.5-. Andere daer en tegens zijn enkel, om dat niet als van d'eene 

. kant attte kan koomen; gelijk in toezeggingen % in gelt-leeninge ende^-
loften van d' eene kant vervult. ô 

46. De dubbele aó¾ien zijn of gelijk, of[ongelijk̂  De gelijke zijn van 
fulke handelingen, daer in beide partijen ontrent evenveel hebben te 
hoeden, gelijk koop ende verkoopinge, huirendeverhuiringe, maet-
fchappije, mitfgaders accoorden. Want het goedt en de prijs, 't ge
bruik en de loon ongeveerlijk over een koomen, ende de maetfehap-
pije beftaet in gelïjkheit van beide zijden. Accoorden in onderling 
geeven en doen zijn ook van dien aert. 

47. Maer ii> lafi-geevinge , in onderwint , in bruikzleeninge, in pandt 
ende bewaergeevinge r in voogdije en andere zijn de aUien ongelijk, omdat 
de aenneemer veel meer in de felve verbonden is, als de geever, die even
wel ook verftaen wort te zijn verbonden, gelijkte fijner•plaetjè gezegt wv 

48. Zomtijts gebeurt het, dat over een iàke verfcheiden aäien ge-
fehapen zijn , die of alle nae malkander', of een van allen voor Recht 
aengeftelt konnen worden, 

49. Nae malkander ten 1. als ontrent een fake verfcheiden hande
lingen of daden zijn voorgevallen j, gelijk of men feeker goedt voor eeni~ 
ge jaren ^ehttirt ende nae dien tijdt hadde gekocht. 

f o. Ten z. Als verfeheidene perfoonen uit een faek tot verfchei» 
dea oogemerken ænlpræk hebben , gelijk in 't ftuk van mifdaden „ 
de beleedigde om fijn fchade en de Procureur Generael om de ftraffe % 
te gelijk, of nae malkander konnen ageeren. f 

yi. Maer als eenerlij e perfoonen verfcheiden aenfpraken tot eenerley 
ogemerk hebben, te weeten, tot vergoedinge van fchade, foo wort 
d'eene door d'andere wechgenomen, gelijk of gy van een diefde prijs van't 
geftolen goedt hebbende bekoomen» naderhant het goedt woudt eyfehen^ 

yz. ¾per kan ook niet meer áls een afîie in een libel worden op-
geftelt, om het effeEi daer van te bekoomen ; maer 't is niet verboo-
den , verlcheiden aaien by malkander te ftellen in een libel, om in-
gevalle d'eene niet goedt ofte genoeg was, door de ander het fijne te 
bekoomen. ziet een exempel in het a. boek\%&. Kap. art^ 

53. Dær worden meer verdeilingen ende aenmerkingen van ad¾ien,. 
in het kapittel van d' aftien in het latijnfche recht gemaekt , maer wy 
hebben nae onfe ordere hier genoeg aen, foo veel aengaet d'ac¾ea 
petitoir\ volgen dan die men pojfejfoir noemt ofte van bezittinge, waer 
van breeder fal moeteo worden gelprooken, om dat van defe nergens, 
is gehandelt, ende van de eigendoms ac¾ien is t'elkens ophaerplaet-
fe gezegt. VIL KA-
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II . Boek, V I L Kapittel. 

VIT. KAPITTEL. 

Van depojjeffoire middelen , en eerft van de be^ttinge felf. 

Bezittinge - onderfcbeideu in tygentlîjke ende oneygentlyke. Hoe de filve Verkreegen 
Wort en Van de claufula confiituti. Hot-fy Verkoren Wort. ICan by ons nietVer~ 
boren Worden door toedoen Van een die het goedt Voor ons bezit Maer Wel door 
geWett. Ook met de doodt. En is fulx niet Verandert door onfe Ordonnantien. 

i . T V f Y hebben hier boven in het tweede boek tiende kapittel 
\ \ / gezegt wat bezittinge is, hoe meenigerley fy is , en op 

• » wat maniere fy wort verkreegen , behouden ende ver-
looren, doch alles kortelijk ; en moet noch worden gezegt, dat be
zittinge is eygentli)k_ of oneygentlijk^genoomen : d' eygentlijke is van licha
melijk goedt, dat van yder een gebruikt mag worden; oneygenthjkc 
bezittinge is van onlichamelijk goedt, als van fervitttten ende gerech-
tigheeden, als ook van Uchamelijk goedt , maer dat Kerken of vrije 
Landtfchappen eygen is. 

a. Noch itaet te letten, dat wy de bezittinge niet alleen door aen-
taftinge van ons felf verkrijgen , maer ook door onfe dienaers, onfe 
lalt-hcbbers , en huirflieden , jae ook door onfe fchuldenaers, lbo 
wanneer fy verklaren dat ly feekere ftucken van haer goedt bezitten, 
en voortaen fullen bezitten voor ons en uit onfer name , waer door 
wy dan het volle bezit-recht waerlijk en werkelijk bekoomen, (a) 
dele verklannge wort gemeinelijk in de prac¾jke genoemt Claufula 
Confiituti, ende veel in notariale inltrumenten gemeldet, maer weinig 
by de lieden, ook by eenige Notarien felve verftaen: nochtans is het 
van nooden dat de lieden fulks werde beduidt , want fy anders door 
die bloote latijnfche woorden niet konnen verbonden worden , des-
weegen lbo dikwils de Claufula Confiituti gemeltwort, daerby wel be
hoorde geftelt te worden, dat is , ik^ver-klare dit mijn goedt te bezitten 
uit name van mijn crediteur, of diergelijke , ziet hier van' t voorfl! tiende 
kfip- des 2. boeks art. 9. 

3. De bezittinge allbo verkreegen kan niet worden verlooren als 
door eygen wille des bezitters , verfterven defielfs , en door gewelt 

N n 2, van 
(») /. 28./.35.§.fedquidemC.d.donat. /.n.à,^V.juncla1.18.d.acq.pojf. 
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Van een ander , de bezitter kanfe door fijn wille verliefén ook terwijl 
hy het goedt noch in handen heeft, of terwijl hy 'er noch in of op 
is, als hy maer geeft verklaringe, van dat hy het goedt niet meer wil 
bezitten, (b) 

4. Edoch een knecht, een gelaftigde, een huirfman, die de Clau~ 
fitla Conftituti gepaflèert heeft , of andere die uyt ons naem i» de be
zittinge zijn , konnen ons door haer toedoen de bezittinge niet be-
neemen , maer al hadden fy het verkocht of verlaten ende aen een 
ander overgeleevert , de ware bezitter foude echter het recht ende 
het bezit felve behouden , (c) hoewel andere de wet by Sande aen-
getrocken verftaen van overleeveringe fonder tijtel ofte van een be
drieglijke verlatinge , gedaen met die meeninge , dat een ander die 
bezittinge foude inneemen, maer (verftaen dcfe ) wanneer de voor
noemde perfòonen die uyt onfèr namen in de bezittinge zijn, het 
goedt ordentelijk overdragen ende leeveren , dat alfdan de bezittinge 
verandert wort ende over gaet ; welk gevoelen by het Hoff ook ge-
volgt is, hoewel Sande van andere gevoelen Schijnt te zijn. (d) 

5. Door gewelt van een ander die ons goedt inneemt, verheien 
wy ook de bezittinge, ende moetenwyrechtiiniddelengebruikenomfe 
Wederom te bekoomen. (e) 
' 6. De doodt maekt ook een eynde van de bezittinge, die niet 
overgaet op den erfgenaem, als nae dat fy metter daedt ende op nieuw 
van de felve lichamelijk is aengetaft , (f) en kan niet gezegt worden 
dat in Frieflant fidks foude verandert zijn •, hoewel gezien hebbe 
dat eenige fülks meinden te bewijfen uit d* Ordonnantie , (g) alwaer 
ftaet dat d' erfgenamen uit de f Wet anders ab intefiato niet behoeven 
te vcrfòeken rechtelijke immiffîe in de pofleffie of bezittinge der fet-
vei goederen. 

7. B¾eter aenmerk Herbaj in Jtjn aenmerkingen op d' Ord'onnantien, 
dat het contrary uyt het gemelte artijkel geblijkt, alfôo daer ftaet» 
dat d' erfgenamen vrijelijk mogen aenvaerden en treeden in de pofTeffîe 
van de goederen op hen verent ; want het felve wort in de Room-
fche Wetten ook geleert» dat d'erfgenamen de pofleffie moeten aen
vaerden en daer in treeden ; de rechtelijke immiffie in de pofleffie is. 
gantfch wat anders, want nae't oude Roomfche Recht moeiten eeni
ge erfgenamen van de Schout rechtelijke immiffie verfòeken , en dés 

niet 
(b) t. 3. § C. ff d. dtt\ poff. (c) /. uit. C. d.acppoff. Zand: 5.. 4.1. (&) d.decip t. 

fe) /-i ù'tot.tit.ff.ieYi&Yiatm. (f) l.il.mpr.fiJejfcqHr.poff, (g) t.boek 
tit.i?.art,$. 
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niet tegenftâende, mseften fy noch het werkelijk bezit.met 'er daedt 
aenvaerden, om dat de voorige immiffie in de pofleffie niet meer als 
een recht-geevinge was tot het aenvaerden der goederen, (h) dele 
rechtelijke immisfie in pojfesjïe is by ons afgefchaft » maer geenzins het 
aenvaerden des bezits» en het treeden in de pofleffie, datmetveranders 
zijnd e, blijft gelijk het by Keyferlijk Recht is geordonneert;. in Vrank-
rijk echter en veel andere plaetlen, ook van ons Neederlandi: wort 
gebruikt een reegel van conarane zin, (i) in 't franfeh aldus luidende, 
Ie mort faijit îe vif, dat is, de doode geeft het bezit aen de leevende, maer 
ïn Frieflandt hebben wy zegg' ik, geen reeden om van het Roomfche 
recht in defèn af te gaen. En loopt by ons de pracKjke foo, wel en te rech
te , dat een erfgenaem wordende belet de bezittinge werkelijk te aenvaer
den, moet verfoeken, dat hem de pofleffie werde toegeweefen, omlê 
"te verkrijgen endé niet omfe te behouden, dat anders lichter was; ge
lijk by de erfgenamen van.W: Vron Rixt van Donia geprocedeert iss 
nopens de heerlij kheit van Amelandt in den jare 1681. 

VIII. KAPITTEL, 

Van aeufprae%. om bezjt te 'verzijgen, 

Vrtederley middelen tot be^tt. Ten eerften om Be?it te hrijgeu toot erfgenamen^ 
,. Byfonderljjkïoor die een ongefchonden Teftament beeft, OfandersUaerrecbtmde 

Wet. Jflgemein onderscheidt tuffchen de middelen foffejjoir ende petitoir. Mid
del pojfifloir nopens de Legaten, om een Teftament te çien. Om yirmhten op te 
lefen. Om Verpandt goedt te bekoomen. , ' 

1. T T \ E middelen ntr tot de pofleffie eygentîijk en oraeygentîijk ge-
m Bnoomen, behoorende, zijn driederley, te wéten omdebe-

• *-' * zittinge te verkrijgen, te behouden, of wederom te krijgen, 
a. Die om te verkrijgen zijn dele navolgende, ten eerften, alle erf

genamen uyt teftament of uytde Wetkonnenverfoecken,dathaerhep 
bezit van des boedels goederen (») toegekent, ende ly daer in geïm-
mitteert werden, ende verfcheelt dit remeSe vaneyfch van erveniû¾ 
waer van hier boven gefprookfn is, lbo verre, dat hier in niet gehandelt 

N a 3 wordt, 
(h) /. 3. $. 3. ff, de bon. poffeff. fee, tab, (*)• Interàtïïum quorum bena* 

mm. 
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¾ordt, áls van roerlijk en onroerîijk goedt y (¾) eh' dat *er geen vol 
bewijs van nooden is, ook niet dat de goederen eygen zâjn geweeft, 
áétt den verfturvene; zijnde genoeg, dat dieie bezeeten heeft, (c) 

3. Maer die een ongeschonden téftamen heeft, waer in hy erfgenaerri 
is gefchreeven, kan de bezittinge der goederen terftofltbekóònien f on
der onder fcheidt, van alles wat d'erflatef heeft nagelaten, en alfoo is 
dit remedie foo wel tot oneygentlijke als eygentlijke poflesfie; (d) is 'er 

f een tegenlpreeker, foo kan fay het felve békoomen óp een bloot re
eft, m£er valt'er oppofîtie, foo moet 'er náe Rechten fommier pro

ces over gevoert worden, (e) ten ware het Hof om reedenen anders 
goedt voridt, gelijk gefcniedt is in de fake van F. 1 weduwe H. op 
ende tegeh V. J. S. als man ende voogd over M. H. De weduwe is 
tbegeftâen d'immiffie itt het bezit des boedels op rekeft ende refiriptie, 
òm dat het even voor dé vacantie was, ende het goedt qualijk tot het 
uyteynde dies verzeeglt konde blijven ; mits de weduwe moetende 
gedoogen befchrij vinge der goederen, om den oppofant geen vooroordeel 
te geeven, ten aenzien van het principael proces, over de deugt van 
het Teftament den 12. f ulij 1680. immers foo wanneer men ten eer-
ften aenzien niet en bemerkt, dat d'oppoiîtie is impertinent ende tot quel-
len gerichtet, want fy dan ten eerften afgeflagen loude moeten wor
den.-

4. Dit felve kan mede plaetlè hebben tot voordeel van een erfge-
naem uyt de 'Wet, foo wanneer hy bewijft, dat hyerfgenaem is,en
de d'erflater het goedt bezeeten heeft, {f) 

f. En ftaet hier te letten dat het onderfcheidt van alle remedien 
poflèflbir, nevens de petitoire ac¾en hier in beftaet, dat indefelaetfte 
moet wefen volle kennifle van faken ende bewijs van de grondt der 
felve, maer in d'eerfte die van het bezit handelen, wort geen volkod-
men bewijs vereyfcht, als van het geene uyteriijk kan blijken; dequæ-
ûie ten principale wort uyrgeftelt tot het Gerichte peiiimr, enlookaa 
een erfgenáem op vertoninge van hét gefchnfte des tettaments , het 
bezit verkrijgen, niet tegtnftaende party voorgeeft, dat het teftament 
niet en deugt, als maer de fautc niet voor ogen blijkt, en ontwijvel-
baér is. 

6- Tot verkrijginge, behoort ook het remedie, dat den erfgenáem 
Wort gegeeven om te hebben reftitutie van een ftuk goedts , dat 

(b) /;•!-. § \z. ff. quor. Ion? (c) l 19. in fin. cttm .'. fequ. à Bered. pet. 
(d) /. 3. C d, ediEt. di\>. Hadr. toll. fej D-1. 3, (f) /. 1. (? uit. C. 
Quorum bonotum. 
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I I . Boek, V i n . Kapittel. 
by de overleederie aen esp ander gelsgateert, ende by den fetven fon* 
der kennifle des erfgenaems aéngetaft is, ten ey.nde hy erfgenaem daei? 
van de Fakidia mag aftrecken, des hy dan ook^cautie fielle voor het beta
len van de drie vierde parten, (g) 

7. Maer een Legataris wort in Rechte gpcnpojfetjoir remedie gegunt» 
om het Legaet te bekoomen, hy moet de bezSttinge daer van ontfan-
gen van den erfgenaem. (h) 

8. 't Is echter niet buiten reeden , ingevatle een Legataris; wiens recht 
Maer en feeker was, het goedt fonder voorgaende lift of gewelt bezat,, 
dat hy foude moogen gemainteneert worden, om dat de eigendom hem 
toebehoort, (i) ende hoe kan men een eygenaer het bezit ontneemen? 
Maer als een Legataris fijn recht is onfeeker en twijvelachtig , hy foude 
het bezit om voorige reeden, aen áen erfgenaem moeten overlaten, ende 
niet willende, is den erfgenaem gefchapen het Interdifî hier boven ge-r 
melt, en dan moet de Legataris of fideicommijfaris fijn acüe aenftellen te
gen den lèlven erfgenaem j maer het foude een mifflag zijn, indien d'erC-
genaem in fuiken getalle tegen den bezitter wilde ageeren uyt de Wet 
diffamari, ten einde de Legataris i¾n àóUe foude moeten aenftellen, want 
alfchoon de bezïttinge onrechtmatig iftag, zijn, bet is echter beZà, en
de geen bezitter ftelt a&ie op het goedt aen, maer fy wort tegen hen¾ 
gerichter, het zy de bezitters van goede of quader trouwe zijn. ( ^ E n 
de zijn foo afgeweefên de Crediteuren van jlêeker Heer , wiens boedel 
zy bezaten, teegen defîèlls dochter,. die een Voorname State bezat * 
waer op fy verftondt recht van fideicommis te hebben, hoewel als twij-> 
velaehtig betwiftet. 
, 9. Daer is ook een remedie pojjèjjbir , voor de geene die een Tefta-

ment erf"Codicil wil zien, of eopije daer uyt hebben, tegen de geenedie het 
principael bezitten, als het felve maer niet blijkelijk ondeugende is. (1) 

10. Die een boom heeft, van welkers overhangende tacken vruchte» 
gevallen zijn op fijn buirmans erf, die kan binnen drie dagen die 
vruchten opneemen ende by weigeringe heeft hy een veerdigremedie-
poflèfloir, indien 't hem de moeite weert is j (m) ziet verder het gee
ne wy van de overvallende vruchten gezegt hebben boven ~mhettwee~ 
de boek^ f. cap. art. 17. en volg. 

11. Een Landt-heer heeft diergelijke middel op het bezit van 
het goedt dat fijn meijer op het landt-huis gebracht heeft, («) en 

•-' genera-
<£)liCz.§,i6.éfeqp.fft]Uodleg4t. &) §.T. lnfi.de legdt. (i) V«t. 

I S. troltgat. (k) §. a. I. de ^iBion. in fin. (l) /. 1. §. ¾. & 5- ff. d. tab. ix-
ïùb. (») /. un, ff L gland. leg» (n) Tot. tit. £• d. Sah.interd. 
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¾^S Htedenfdaegfe fychtsgeiee†tieyt, 
generalîjk alle de Crediteuren hebben fuiken remedie, om te bekoomen 
het bezit van goedt dat haer verparidet is. (o) 

I X . K A P I T T E L . 

Van aenfpwf^ om bezittinge te behouden. 

t. T p N E middelen om het bezit te behouden zijn van roerlijk goede 
I f of van onroerlijk , ende van defe laetfte voornamentlijk, 

• * — ' welke bekent is met de name van mamtenue (a) (}at gegee-
ven wordt aen alle bezitters van landeft en huilen, ook die op vreemde 
grondt ftaen ende van alle onroeriijke goederen, op ende tegens de gc-
He die yemant in fijn vry bezit koomt ftooren ende beletten, ende die 
bedektelijk of door gewelt yets op fijn grondt heeft gemaekt dat den 
ander Schade toebrengt (b) 

a. Dit½iddel is fomtijts enkel en fomtijts dubbeld (c) enkel, wan
neer het klaer ende feeker is , wie bezitter ende wie verftoorder is; 
maer dubbeld als beyde partijen haer voor bezitters dragen, en dewij-
le het dikwils allbo gebeurt, foo is in dit remedie meer haeft van noo-
den, ten einde partijen niet handtgemeen worden, terwijle fy haer bey
de valt houden aen het bezit. 

5. Defwegen hoewel alle pollèfloîre middelen nae rechte fimmier zijn, 
foo is noch' dit middel van het behouder, der poflefîie alderjommurji, 
want gemeinelijk de poflèifoire middelen by maniere van aótie op ge
woonlijke wijle worden aengeftelt, hoewel ïy daerom niet laten Som
mier te zijn; maer dit middel van mainteráie wordt foo aengeftelt, 
dat de Rechter zich terftonc vervoegt ter plaetfè contentieus, dat is, 
daer de twiffc is voorgevallen, ende aldaer korte informatiegenoomen 
hebbende , Ipreekt hy uyt, wie bezitter is, ende doet de inhibitie of 
het verbodt aen den ftoorder , om van de tttrhe af te houden , ende 
niet meer te doen, by feekere boete j noemende partijen een dagfvan 
recht, om ingeval! e een van beyden niet te vreeden is, de^efitevan 
het bezit by wijfe van aiïte te voldingen , gelijk neevens d'andere 
jwjfejfoire middelen gefchiedt; ende behoort defe uytfprake tegefchibden 

- (*>j i.%.c.å.pgnm. (-) Utiposftdetit* (b) QuoàyiaHtdam. (c) Lx. 
§.ò.ff.utipoff.$.peti.f,<Lin{erd. 
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$h Boek Ui X;, Kapittel* «** 
bp d¾ygenfte plaetlè.daer het.different, fa,1 Jioêwei de ËomMîfiriètdm 
-neereödeds Æmîbrm¾tien alleenlijk op de plaetfe neemtö e»de>d¾yt.-
fprake eenige dagen daer nae by nieuwe citatie ten haren huife doem 

4. D'uy tfpraek in defen valt ten profijte van die geene, die ten tijde 
y¾n de- Mtis conteflatie opentlijk bezeeten heeft y niet ter beede, en fonder 
gewelt ten aenzien, van de partije; (àom wien hy rat geftoartwûEdt» 
(d) want of hy de bezittinge van een ander qudijk machte gekreége» 
hebben , fulks raekt den derde» n iesende dienfv0%en.?fchaëdtBen* 
ook niet ten aenzien van de tegenwoordige party> 

f. Edoch als beyde partijen bewijs van pofleffievoortbrengen, fb<* 
valt d'uytfprake ten voordeele des geenen, die de oldfte bezittinge, 
ende bruikjna bewijièn kan. (e) : > 

6. ln't byfonder is aen te merken, dat als yemant op een ander fijt* 
g^ondt eenig werk maekt, waer van voor defen-gelprookenïs., ter fluijfc 
of door gewelt, dan niet alleen de bezitter van de grondt, maeroofc 
al die dær fchade by hebben dit middel konaen gebruiken, al bezitten 
iy niet, dien-fvolgens wordt dït middel ook den erfgenamen gegeeven.(£) 

7. Daer anders maïntenue den erfgenaem niet wordt gegeeven , nadien 
de bezittinge fclve niet overgaet tot den erfgenaem: (g) ook tegen* 
den erfgenaem wort noch hét èeii tioch het ander middel gebruikt, 
als wanneer by lèlve ftoringe gedaen heeft, ten ware hy genot van het 
fejt des erflaters, hadde getrocken. \ 

8. In tilbare goederen heeft dit fclve popjfoire middeî ook plaetfe, 
byfcnderlijk ten aenzien van de huirders die lònder reeden door de 
huis-heeren belet worden, hàer goedt te vervoeren, als iy verhpleä 
willen ¾ wel te weeten, als fj op»ftaende voetkonnën, tooneniatfy 
het huircontraét voldaen hebben, of immers niet en blijkt, dat fy daer 
tegen gedaen hebben, lbo wort haer dit middel gegunt, om het be
zit van haer goedt te behouden ende mede te neemen , anders moet 
de huirfman genoegfame cautie Hellen voor het gewijlde eer, hy goedE 
kan lichten, (h) 

$.< De Wetten fpreeken eygentlijk niet noopens dit remedie, 
van {ervittiten ende gerechtigheeden , maer echter kan dit ook daer 
toe worden gebragt, (i) hehalven dat op verfcheidene fòorten va» 
ftrvituken dit middel uitdruckelijk wordt gegeeven by de wetten; (k) 

I I Deel. O o edoch 
(d) /. 1. §. uit, ff.uti-poffidJ.uk. f[. acf.poff. («) Berliçb. decifc.tf- ». 35- éf 

tptos ille ciraf. (f) /. 11. §. 12. ér uit, l. \%. §. 3. /. \6 in pr l. 4.3. inpr: §. 3. <Qr 
^.ff.quodVtautclam. (g) k tf. §. 3. ff. tod. (h) Tottit.ff.d.migr. Oyfer 
I. 8. M - fifaï>- Vindi. l, vit. d. fer\. (k) Tit. ff. d. it'mere aêîufi pri». de aqüa. 
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à 0 $gtdënfåtegfe %?¾fjS¾i%tf. 
edos.fr >. tïefc is üx&et: -te bet.o©fe b e h o o r t : ¾ ^ j b ½ ^ ^ 
derfcbeit •»' cffldevd' ervarentheit leert ons dat het veel meer gebruik heef¾ 
nopens fervituiten, gelijk voetpadt, reed en ctófe^van waterîoffinge* 
van gooten, van ©verbouwen ende hooger bouwen, van uitzicht en
de diergelijke, als wel van huifen en landen , om dat de lieden mal* 
lcaaderen veehmeer in.de weegsajs teîiaenzien van fulke gerèefttïg-
beeden* als dat fy; m-dkanderen«Hit herbezk van* geheelelandenèride 
tóftttftoten,,ofdaeïin>feytdjjk:fto.ceni k ü w e f e in welbefteldere
geeringen als de onfe, door Godtsgenade r toebfiiet veel pleegt te ge-i 
ichieden. 

io. Behoort hier ook toe » als men fîja boomea laet hangen oyeif* 
een ander mans erf. Over landt mag men. het doen•> áls maer de-tae--
keft nfct binnen de vij&ieri voeten'van de grondt af zijn. Maer boven 
fijn huis behoeft men, een. anders maas boom niet té lijden , maer de* 
eygenaer gewaerfchout zijnde, moetfe vaö ons huis afwenden > of wy 
lòuden de felve konnen of mogen af kappen. (-}' 

-' & KAPITTEL; '^ '" 

Van aenfptael^ om bezit weder te krijgen. 

ï.'¾Ê *jT01gen, de middelen om het bezit weedér te krijgen, wær 
- ¾ / van zijndefe exempelen, eerftelijk die met geweit uit vafté 

• goederen die hy bezat verdreeven is ., heeft ac¾e pojjejfoiv 
tegens de geene die hem verdreeven heeft; mær niet tegens een der
de bezitter, teneinde hem de bezittinge fonder ukftel herftelt werde 
met alle de goederen aldaer bevonden, fàmpt vruchten Schaden ende* 
intereflèn van de tijt des begane gewelts 'af. (a) 

2.. Dit middel wordt ook gegeeven aen den erfgenaam des geeöen 
die met gewelt verdreeven is, (b) want ofwel de bezittinge niet over-
gaet tot den erfgenaem , foo heeft hj echter het recht om de bezittinge wee* 
der om te krijgen , het welke genoeg is tot het verieenea van dit mid* 
del. (c) 

3. Ook wordt difi middel gegeeveïi tegens een geweldenaer die 
niet 

fl) hi.ff.itJtrbor.Cad. (a) /. i,pr.§ 4.(5.9. L 7. $. 15. ff.mdeYi, (b) hu 
$.44. eed.»/., Cc) Diff. tViffembacb adat. ff d. Yi&Ytatnu 
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Mi Boek,? X. Kapitteln »?* 
ftiertnrbe¾it¾ite weete» «mfckoAe "mUnuteft .~*r fe^iWpijlifa 
¾in wordt dit middel gegeeven teegen ^lenigeeaenirdöor-wieasbeifd. 
het gewelt: gefehiedt is; de erfgename»des gewéldetiaers zija.u¾ak¾ë-
tiouden * maer niet verder-als voor het genot, dat fy daei? van gébadt 
hebben, (d) 
: 4. Het felve ondéFfcheidt heeft -o@k plaetfe -noopeas de gedüú*-
faemheit van dit middel , want om het bezit wede*- te -krijgen-duik 
Jbët ^niet meer als een jåer , maer ten aenzien van fchaden enle ¾ite-
•ï¾ft duir t te t vooraltoos, (ê ) edoch in dezen zin is heteygendijkf ¾f-
titoir ende geen pojfejfoir middel. -

5T. Teegens een derde bezitter, g ettjk.giz.egtu, heeft dit middel geea 
«plaetfe, want de pojfefoire ac¾én zijn peffoneel, (f) üaende wel oph¾át 
¾oedt , doch niet genchtet op het goedt , maer # p de ^ é d t ¼a-é¾ft 
.perfoon die¾en ander in fijn;bezit ftéört-ofte géWe¾tdéet. -'<" ! *•• --:'' 

6, O o k van tilbare goederen heeft tdit remedie g ^ g g t e f - ü ¾ ^ tfiâêi* 
-in defen gevalle, wien ongelijk gefchiédt, moet tijá aé¾ie tën piiltó-
-palen in ' t fetüoir aenfteüen. ' •-• '•/ ••-'•'• • 

%< -De Paufen hébben k i ½ e r reeht dit geb ru ik 'WÏÎ¾B •vèfbëë-
teren ; want fy geven het middel y (g) «ttï åeyêffisfë}iff€åef:UlJ8ia}-

^er i daer men gewaldeltjk üiËgeftôoten w ¾": t¾geri > eèn ! 'derde ¾ezit-
-ter , jae wat meer i s , fy ge ven ook - een remede' pë&ë8oit'\ ^¾*) 
aaoopens roerlijke goederen feö wél als %nròérlijke :, felïs "oök 
tegen een derde bezitter van goeder t rouwen , fchoon ook de be-
vjöttinge was génoomen fonde* gewelt- * « ftiáèrj de- p*a.§3jfcf vah 
Frieflandt wordende gereguleert nae het Keyferlijké r e e l Ä v ; ^ 
Rebben defe -ëaufilijkè remedie» by $ns*geek phuft^ '-(••) fhehöudenskiáilook 
die een huis of landt fonder gewelt heeft ¾ngenooménj met dit reme
die kan aengefprooken worden, (ft) .*.-•••, 

8. Maer ftelt , gy hebt my verdreeven uit mijn landt, ik, heb u îùeâe-
rom met diergelijk. gewelt afgedreeven, gy eylcht tegens my hérfteliinge 
van pojfesfie , de vrage is of gy het winnen kont ; en de antwoordt 
is van neen , indien ik u van eenerftont ende met een en 't ièlfde ru
moer weder hebbe verdreeven, maer lbo ik de vlucht génoomen ende 
volk hebbende vergadert nae eenigen tijt, u ben op't lijf gevallen, 

••* , , , „ O 0 2 en 

(d) /. 1. §. 41. junbl l. if eod. tit. d. I. r. f. 1%. d. I. i- f. uit. (¾) D /. 
I. in pr. d tit l ¾. $ n eod. (f) L. 1. §. 3. ff d. interd. (g) Cap. 

fape 10. d. reftitut afpoliat (h_) C anon. redimegr 3. qmeft 1. (>) San-
de $. 4. t. \>erf nee huc pertinet. in fin. {*•) L. uit. C mde Vi Vuei ai 
til, etrnd, » .9 . 
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¼j¾* ½feedefifloegfe JtychtsgëUenheyt. 
«a gedwónge» -wederom te Wijken, dan feoomr «.het remedie pop 
jfflw,:i»e ; reeden, om dat het çerfte gewelt by maniere van ver-
•deediBge is gefchiedt , maer het tweede by formc van oproer , 
«nde de Genchten, voornamentlijk de pojfejjoire, nm daer toe 
ingeftelt, om gewelt te beletten ende te bedwingen, want als par
ticulieren haer felfs mochten richten ende wreeken , foo was in het 
.landt met te woonea (1) 

,$. _Tot wederkrijginge van het b e a t , behoort noch het middel 
van het geene ter beede gegeeven is , want daer uit geen ordinaire 
peutoire ache gefchapen is , of het moefte zijn van^voorjrefchreeven 
woerden, oneygentlijk daer toe getrocken, alfoò dat eygentliîk behoort 
im. onbenoemde Cemraèien. maer het eygentlijke remedie is pcffeffoir 
î¾raer,dopr;die h a goedt ter beede tœgeftæn heeft, kán eyfchen dat 
het hem terftoatiWedergegeeven werdej het wort gegeeven foo wel 
aen den erfgetjaem des gevers, als tegen den erfgenaem desneemer¾ 
hoewel eygentlijt fa recht van leeninge ter bede gedaen, met is by den erf
genaem des bruickers, maer dat houdt met het leevendeseer¾en ont-
-¾ngerp d¾elijk fipj de Condemnme valt óok met alle febaden endein-
^ C f % y j n ' d e tijt der wedereyfehinge af. (m) 

-;.Vv*p.¾È½3h;.¼ 'er -éen- ander remedie tot wederkrijginge vmpoffèsfa1 

W* gegeeven wordt aen de Crediteuren tot welkers nadeel de debi-
:*eur fijn goederen heeft vervreemdet, ende koomt overeen met d'a&ic 
.Mukaen, waer van her boven gefprooken is , uitgenoomen alleen het 
rgqmeine ondeçfchcidt meergemelt, dat «Ihter karterende minder be-wiit 
^nrnideaïs, ...' -. ' i 

yo (t) :J; .rj. jR d.M é> v« arm l. 13.ff̂ uod met caut (m\ t t . tt j 
.Ptevr.^una* . t . §. 1. d. t. d. 8. i.uÚ. I. n . | . ,. d. pmar.t g † 7 7 
film U ( " ; * f'"**": l- 67- $> t. ff. ad sç. Tnbtll. I. 69.'ff. % 

XI KAr 
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X I KAPITTEL. 

Van de Uefle retdeilmge der middelen poffejjfoir, 

i. "Ë V Aer is noch een verdeïlinge van de fojfeffoire middelen, dat 
I l f y zijn of tot beveftmge, of tot venooninge, of tot ver-

*-*—* bodt. (a) Tot beveftinge zijn die wv gehadt hebben , fob 
om het bezit te verkrijgen , als om te behouden ende weder te krij
gen, behoorende ook daer toe het middel, het welke gegeeven wort 
den crediteuren die in de poüeffie van de debiteurs goederen zijn ge-
immitteert ende daer in geftoort worden, of daeruyt verdreevenzijn, 
want of wel fy geen bezit-recht eygentlijk hebben , om dat fy het 
goedt alleen bewaren , lbo wort haer echter dit dubbelt remedie 
gegunt. (b) 

2. Tot vertoonlnge, ftrecken twee of drie middelen, het eenewort 
gegeeven aea yeder een die voor't licht wil hebben gebracht, fooda-
hig vry perlbon, als onder het gewelt van een ander ter quader trou
wen wort gehouden; want hy door dit middel veerdiglijk gedwongen 
wert de geëyichte perlbon te vertoonen. (c) 

5. Ten tweeden , een vader heeft een poflèflbir middel tegen de 
geene die fijn kinderen onder haer houden, ten eynde fy hem defelver 
datehjk ter handen ftellen, fonder nieuonderfòeknae d'oorfaek waer-
om de bezitters de kinderen houden, 't welke in't voorgaende middel 
anders is , alwaer die goede reeden heeft om de raenfche te houden 
niet gedoemt wort, een vader komt fijn kint in alle manieren toe. (d) 

4. Somtijts kan het echter gebeuren , dat een kint by de moeder 
zijnde, van de felve door den vader niet kan worden afgehaelt. (e) 

5. Een dochter kan ook van haer man door de vader niet worden 
afgehaelt, maer wel eer heeft de man dit middel , om fijn vrouwe 
die hem by de vader onthouden Wort te doen tot hem komen, (f) 

6. Seifs ook een kint by andere lieden zijnde, fou om groote ree-
.den den vader konnen geweigert worden; te weeten, indien hy haer 
i O o g tot 

<a) Qeflitutoria , Exbibitoria , Trohibiioria. (b) /. 1. $, 1. &> 3. ff, ne, Vis , 
fiat ei qui in f off (c) /. 1. / ¾. §. 9. ff, d. hm. lib. exbib. (d) /. l . f z.ff d. lib. 
exbib. I.%. § 4. in fin. d. t. ér l, 3. §. f. tod. (e) 4d, II, (f) d. /. 1. §. 3. d. lib. 
exhib.d,l.i,§.ii.euml.feq. 
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tot hoerdom hielde , foo hy boven alle maten wreet over haer was,' 
ook indien hy fijn lûnt voor een vondeling hadde laten uytzetten, of 
een bloedtfchandig ftouwehjk hadde âengegaen, want dit onder andere 
zijn reedenen, waerora een vader alle macht over fijne kinderen ver
heft , gelijk voor defen aengeweefen is , eerfie hqek^op't laefi vanh 
12. Kapittel. 

7. Wy hebben noch hier boven een ptjfejfiir middel gemelt, om 
vertooninge te bekoomen van een teftament of codicil., daerd',ander 
¾egt ende toont hem aengeleègen te zijn , en wort dit ook deii erf
genamen gegeeven, finder eemge beb*lm.:e van tijt. (g) 

8. De middelen van verbodt zijn veelderley, als dat men geen ge-
welt noch ftoorniffe fal doen aen een deugdelijk bezitter , noch aen 
3e geene die de dijcken of Heeren-weegen vermaken, dat een yeder 
neevens fijn lant doen moet, mits dat hy ook de naebuiren geen icha-
cten doe, dat men niemant belette in algemeine rivieren, vaerten en-
ide meiren te vaeren ende te villchen, of op weegen te rijden, noch 
tlat men yets op weegen of vaenen doe of make, waer door de weg 
of vaert erger foude worden : en voorts tegen alle die ons beletten 
fiet vry gebruik van ons eygen of gemeine goederen ende gerechtig-
¾eeden, worden verleent pojjèjjoire middelen, om dadelijk en veerdig-
iijk in fijn recht te worden gentaintineert, of daer in herftelt te wor-
<de& (b) 

X I I . K A P I T T E L . 

Vdn de maniere van procedeeren in de middelen pojjejfoir 
ende van appel in defen. 

a . T T " T Y t het verhael en eygenichap van deïè pofleflbire midde-
m i l e n ^can genoeg worden afgenoomen, dat fy behooren te 
^ - • • ^ zijn extraordinair ende fummier, lbo ten aenzien van àp be-

•wijfen en informatien, áls ook noopens de termijnen en tijt van pro-
cedeeren , gelijk in Keyferlijke Rechten ontwijvelbaer is i (a)- en de 

reeden 

(g) /. 3. $. f en. ttlt. & tot. t.ff. d. tab. exbib. (•>) /.«« §. 5. ff. d \>'t*publ. &fi 
3«* in ea, l.Jin-ff- d. vi«publ. &it'tn- refie. {-) l. tin. CJide momentan pojfeff.l. 3. 
t-d,interd. IViJJembach ad tit. ff. d.interd.th. 11, 

# 
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II. Boek/ XIT. Kapittel. àfj 
iteeden krachtelijk vereyfc¼ , want alfoo de middelen van bezit maeP 
zijn provi/toneely en de lieden ten hoogften ongerieflijk is het beat vatf 
jhaer goedt te miflèn , ook de geleegentheit meerendeels geen uitftel 
kan lijden, gelijk uit de voorige exempelen geblijkt, lbo fpreekt de fà-
ke felf, dat het geriehte noopens defe quæftien behoorde korter t e 
zijn , als die van eygendom of die van volkoomen recht handelen;, 
onïê Rechten zijn hier ook niet tegen ftrijdig , en derhalven fouw 
men moogelijk niet kunnen weigeren aen de impetranten » dat fy by 
korte termijnen van 8 tot 8 , of van ¾ tot 3 dagen fouden mogen 
proeedeeren, feif in die middelen , welke by manier van ac¾e op de 
rolle worden ængeftelt. 
_. %. En doet niets hier tegen > dat het poflèû¾ir by ons onderfcheidet¾ 
Wort in fummier ende vol pojfejfoir f want lliiks alleen plaetfe heeft i» 
maintenuë, alwaer het eerfte Geriehte niet alleen heet fummier mær 
ädermmmierft , (b) moetende fonder uitftel gefçhieden ter plaetfe 
daer de twift is ende met haeftelijk genoomene informatien uitfpraek 
op ftaende voet gedaen worden » ( want foo behoorde het eygentlijk 
te gefçhieden) ten welken aenzien het volgende Geriehte, waer inde 
qmftie van-bezit in het breede onderzocht wort , pienum oftevolkoomen 
wort genoemt ; hoewel het ten aenzien van een petitoir gerichte irt 
alle manieren ook voor fummier moet gehouden worden j, maer d' im* 
petranten neèmen feifs doorgaens ordinarife termijnen van proeedeeren» 
' t welk een yeder eyfeher is geoorioft in alle extraordinarife gerichtene 
want de kortheit van termijnen harenthalvén is ingevoert,, die fy kort» 
nen afftaen, fòo fy willen. 

¾Ï Blijft ook immers altoos overig de fummierheit van het bewijs* 
¾ welke maekt een weefentlijk onderfcheidt unTchen de pojjejjoire ende 
petitotre gerichten; wel te weeren, in de petkoire gelijk meermalen ge-
2egt is, wort volkoomen bewijs vereyicht van het volle recht envatt 
de gront der fake , maer in de pojfefjoire wort half bewijs genoeg ge-
ïeekent, dat is te zeggen , niet van de poflèffie of van het geene de 
Impetrant van't pofle¾bir middel bybrengt, want dat bewijs moet 
volkoomen zijn (uitgenoomen in het alderiummierft van maintenuï, 
daçr ook half bewijs van het beat wort aengenoomen tegen een ftoor-
4er die geen bewijs en heeft) maer het wort half bewijs genoemt,, 
¾en ænzien van het recht van vol toebehooren ; by exempel > eea 
crediteur eyfcht de pojjesfie van het goedt dat fijn ichuldenaer hem 
Jaeeft verpandt, hy behoeft anders niet te bewijfen» als dat hetwaer-

¾k 
f b) Smntnarifîîmttm. - •. 
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*f6 Heeâenfdaegfe T{ecMsgéleërtheyt>i 

lijk dat felve goedt is » dat hem is verpandt, maer hjpotekAire aòlî-C 
willende aenftellen, hy fouw daer te boven moeten bewijfen dat her 

goedt fijn Ichuldenaer toegekoomen had, eer de bezitter hem gehou-
en foude zijn het felve te ruimen; en foo is het bewijs in het pofejfoir 

eenigermaten half en wederom geheel , om dat hy ten vollen heeftr 
moeten bewijfen dat [het goedt hem verpandt was j infgelijks moet 
yemant die de ptjfesfie begeert uyt een teftament (waer van hier bo
ven ) klaerlijk en ten vollen bewijfen, dat het teftament daer is, ge-
heel en ongefchonden , maer hy behoeft niet te bewijfen, dat het 
nae eyfch van rechtea goedt ende beftendig is , gelijk hy in de eyfcb 
van ervenifle fouw moeten doen. 

4. En aldus hebben wy nier van aooden tegen te lpreeken de ver-
deilinge, die de pra&ikanten maken, dat het pofleflòir gerichte '•&, of 
fùmmier , of ordinaris en vol j mits dat onderfcheidt alleen plaets 
heeft in maintenu , e& voorts gelet werde op het geene wy gezegt 
hebben. (c)~ 

f. Dient noch, dat alleen ware bezitters hebben de poflèfloire mid
delen , en niet die voor anderen in bezittinge zijn ,- gelijk meyers en 
huirflieden, noch crediteuren die verpande goederen bezitten , maer 
wel vruchtbruikers > (d) om dat die het genot van het geheele goedt 
trecken, en evenwel worden meyers en huirflieden, die m het gebruik 
van haer gehuirde landen of huilen y door anderen» als haer landt en 
¾uis-heeren worden geftoort , toegeftaen dat fy de hulpe des Rech
ters mogen verfòeken , tegen die hær wülen ftooren , tot welken 
eynde fy wel geen eygentlijk maintenm, maer een mandaet korten be-
koomeh, door het welke party, onder feekere boete werde verboo-
den geen ftooringe te doen. (e) 

6. En is ook eyndelijk te weeten , dat de pofejfiire middelen, of 
by den Neder-rechter of by het Hoff kennen aengeftelt worden j by 
hét Hoff in cas van maintenu'è, en vervolgens in volle poflèfîbireaen-
jpraek ; want de Neder-rechters tot inhibitie van maintenuè' niet be
voer zijn-, gelijk in het voorgaende boek reede gezegt is. (f) 

j . Voor de Neder-rechters kan het gefchieden by maniere van 
mmdaet m geval van ftooringe , het welke mandaet niet mag te bo
ven gaea in, fijn boete de fomma van zes Caroli guldens voor d' eer-
ftemael, en. twaelf voor de tweedemael, en neeven» het mandaet 

moer 
(c) jSliter fVifemb, adtit. d.ïntetd th. ir. (¾ /. r.$ i.i:^.§.pen.f.d.y>i. 

f. 7<I.S./ uit f..ubii.poffid. (e) Sandeç.4,-%. (f) fid.Gail.i.off.i.s.1*. 
&cap.&.a $.1. $. C.d.edi£l.diï>. açdr.toll' ubiperTrœjidemi 
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l̂fcvJBoek'h XH, Kapittel. fy? 
înoet bygevoegt 2ijn , een dach van recht, (g) op welke by aldien 
die geene die het mandaet ontvangen heeft, zich wil opponeeren, foo 
valt 'er proces. - . , -

8. Voor het Hof? kán ook foödanîg mdndâment verzocht worden 
onder hooger peene van %$ goude Friefche rijders en diergelijke, en 
kan daer ook proces op volgen", alsfyporejt-^ ,',. T^ 

9. De Neder-rèchters worden ook'dik wils verzocht te koomenter 
plaetfe contentieus, dat is, daer de twift is, en fy doen ook uitfprake, 
maer fonder pœnale inhibitie, gelijk als in maintenu'é gefchiedt, en vaa 
fcaer uitfprake kan ook aen den Hove werden geappelleerd (h) 't welk 
is verfcheiden van het Keyferlijk recht, alwaer van poflèlîbire.uit-
Ipraken niet kan werden geappelleert, maer moet worden overgegaen 
tot het petitoir. (i) 

IQ. By gevolge foude men zeggen ,• dat ook van Commifîàris uit-
ïpraek in cas van maintenuè behoorde te konnen worden geappelleert; 
maer 't is de praótijke niet, om dat het maintenu ende uitfpraek van 
dien gehouden wort voor een fçhielijke provifif, ende dient voorappel 
¾et renvojf van partijen nae^t oràlnaris Rjechti, hoewel óm de groot-
heit van d'onkoften defé fake is van grootp-eju'dicie, naaxmaeldege-. 
doemde geen remedie noopens de Kollen altoos,gefchapen is. 
I 11. Om de kollen voor te koomen, foo wort dik wils in plaetfe 
van maintenu'é de wech van requeft gekoofen; maer de fake foo niet 
kohnende worden afgedaen, moet het alfdan komen tot proces; , •.', 

-ix. Is .echter noch een middel-wech; want men kan verfoekenby 
geval van tm-be in de Po fes/te , dat een Deurwaérder werde 'gecommk~ 
'teert't om informatien te neemen ende bevel te geeven , om van de 
ftooringe af te houden , des hy fijn informatien aen 't HofF moet over-
géévën , fònder die xaen partijen te openen, ten eynde 't HofF mag 
pordçelen, of den Deurwaerder van 't aengeeven der poffesjîe ende turbe 
genpeglâem is gebleeken : -Dit wort genoemt Commisfie op een blij-; 
kin.: (k) Doch is weinig in 'gebruik. 

(g) Oràonn. 3. boek ¾. tît. art. 27. (h) Volgens bet 60.art. tit.^. 7,.botky>an 
d'Ordon. (') l.un.C.fi d. moment, poff.appell. Sana. 1.13 5. (k) Ord . j . jö . 

Ï I Deel. P p XUT.-KA-
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Heedenfdàegfc fycbUgeUetïhyt, 

XIIL KAPITTEL. 

Van de z*mcnkomfle dcrafåen» 

Cront-reetel M i dejè Vrage y h, iat een ding geen fkeemael kan "borden geêyfcht. 
Teepafinge >an defe reegel in ciïUe ende crimineele faken. In pojjejjoire en piti-
loire middelen. Ende in Derfcbeidene andere aenffraktn. 

i. I '"VE ordere fbude wel vereyfchen, dat wy mi Spraken vaa 
I ld'aenklachten der miidaden , maer het Schijnt bequaemft 

•*- ** eerft het recht-eeding der civile faken af te handelen , en 
kan de leefer geen ongerief hebben, of er fomwijlen eënige meldingc 
Van crimineele aenklachten koomen te gëfchieden , om dat d' alge-
toeene eygenlcbap der felver wel kan worden afgenoomen uit het 
verfjael der milaaden ende ftraffen der felver hier nae uit te leggen , 
dies wy nu noch kortelijk fullen fpreeken van de zamenkomfte der 
àftien en hoe lange defelve duiren , d' aenklachten daer onder mede 
zijnde begreepen. 

x. Het gebeurt dikmæls, dat over en ontrent een Me verfcheiden 
àótien en klachten , tegens een en de felve perfoon konen worden 
aengeftelt, en dan is de vrage, of veele te gelijk of wel d'eene nae d'an-
der plaetfe konnen hebben, en in fuiken gevalle, welkevoorgaenen 
welke volgen moeten. 

5. De gront-reegel dienende tot defe vrage in 't algemein is defe ; 
nitmant kan een ding tweemael genieten, (a) en (ôo dikmael defe reegel 
met de zamenkomfte der ac¾en foude worden behindert, fòo kan'er 
niet meer als een aftie plaets hebben , maer als defe reegel geen pe-
rijkel loopt, foo konnen verfcheiden a&ien te gelijk wel aengeftelt 
worden. 

4. Defweegen, als van een feit gegeeven wort crimineele aenklach-
te en aótie civijl , die beide beletten malkander niet, maer konnen 
elk befòndër worden aengelegt, het zy te gelijk of d' eene voor en 
<P andere nae. de reeden is opa dat d' eene klachte gedaen wort by do 
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11* Beekl XIIL Kapittel. *f$ 
^fifôMrew Gen&ÂeL, en 4e dvile aenfpraek by de geeae die de fchadej 
of het ongelijk geleeden heeft, en is dit te verftaen van diefftal, rovery 4 
injurien, ende meer andere mi fdaden , waer van Bier nae gezegt; ¾ 
worden,dat civijlijk ea crimineelijk kan worden geageert. 

ƒ. Over eenderley ikke kan worden geageert eerft met pofefofre, 
middelen, en dan met petkoire aBJen, welke fchoon by eenendelèlvc 
pèrfòòn moetende worden aengeftelt, nochtans beide konneri worden 
gebruikt , om dat £y tot geen eenderley oogemerk ftreçken , maer 
d'eene tot: bloot bezit en d'ander tot volle eygèndom ; dærom ka» 
yemant ook het" pofejfeir middel aenftellen , en daer te gelijk by voe-> 
gen het petitoir, ofwel dit laefte ten principalen, enhetpofieflòirdaer 
neevens, om in gevalle hy in het een te kort fchoot , en het ander 
bewees, aîfdan een van beiden te konen verkrijgen. 

6. Men fòude ookeen pejfeffoire conclufii lichtelijk tot het petitöü* 
uytftrecken, indien het de woorden eenigerWijfè toelieten, (b) 

7. Maer als het pojfejfoir alleen eerft ende zuiver is aengeftelt, ge
lijk in cas van maintenuë gefchiedt; die alfdan hae d' uitfprake van 
înamteijuë in, het vol peflèjfiirden eyfch van .-eygèndom daer by fòude 
willen voegen,- wort niet gehoort , maer móet- wachten foo lang het 
plek over de bezitringe is afgedaen r gelijk wèeteby den Hove wel 
geweefen te zijn -t veel min kan het felve by Reconventie gefchieden. 

8. Het fèlve is voor defèn gezegt van d' aenfpraek uyt eygèndom ,-
en die van goeder trouwe , of van de zamenvoeginge der vindicatie 
en van de Pitbticima , te weeten in dien zin , d'at d* eene actie» maer 
eÉEbsc¾ kan heMjeri, bygebreeke van d? andere. -

9. Indien ook d?eene ac¾e meer inhoudt als d'ander-, föo kan d'eene-
Wel nae iâ' ander worden aengeftelt , noopens het geene dat noch 
niet toegeweefen is, en dat wy in voorigen eyfch niet hebben 
gebracht. 

10. Als een particulier verfcheidene a£tien tegen een perfbon over 
een- mifäaedt heeft.,! indien fy beide tot fttaffè gaen, foo kan hy maer 
een aenftellen , maer ftreçken. fy tot verfcheiden oogêmerken, foo 
konen fy beide te zamen gaen, gelijk d'ac¾ien van woordelijkeinjurie 
tot boete van de hoon, ende tot herroepinge dagelijks te zamen wor
den gepaert. , . , • . ' - • ' . 

11. Het gebeurt echter wel, dat een a&ie moet vporgaen e¾jd¾n-
der moet naevolgen, te weeten, als d' eygenfehappen der faken fulks 
vereyfehen en anders niet. by exempel, yemant eyfcht fijn vaders erf, 

Pp 2 en 
(b) Sarti.liks.tit.^def. t.yerf.Sanefi, 
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*6à Meèdenfdaegfe fycltsgéte&ihgU j 
en hémtwort tegengeworpen dat hy geen zooi»is,," fpo dient klaar 
gemaekt- te weefen het zoönfchap , eer d'ervenifle kan toegeweefen 
worden, het welke nae Keyfers recht gefchiedt door byfòndereactiea 
( aïïiónes pr&jnàicides ) maer heedenidaegs kan fulx bequamelijk in een 
Proces gefchieden ende het point van 't zoonfchap als een middel tot 
den eyfeh van ervenifle worden getracteert. 

iz. Maer die een erf-dienftbaerheit van fijn buirmans landt of hais 
wil eyfcberi, eer hy beweefen heeft, dat hy eygenaer is van het erf, 
daer voor hy de dienftbaerheit eyfcht * die is te vroeg op , en moet 
eerft fijn eygendom vaft maliën, (c) 
' 13. In rechten is ook defe reegel y ah ctvüe en crtmineele aÜie over 
&P fP de felve fake tejfchen een en de feh/t perfionen voorvallen , dat de 
crtmineele voorgaen \ (à) maer echter wort het ©ok niet altoos onder
houden , (ê) en hangt dit ook van het oordeel des Rechters nae ge-
leegentheit vmj-jken:; "Wær van by Nauta dit vinde 'm fijn 191 decijZ 
G. H. Ontfanger van de Provintie , klaegde dat de Grietflieden S. 
van B. ende D. H. hem hadden naegezegt, hy ware een valfche 
munter , een landt-dief., ende fchellem ; waer over by citatie be-
quam metintimátie aen de Procureur Generael j daer op verfoeit de 
J&mGuwtr, mede citatie tegens G. H. zeggende dat hy door eenen Botte 
JelJës, ;goede lpecien/van gelde dèn Landtfchappe toebehoorende,, 
garfde laten vermunten aen kleine quade ftuivers en diergelijk flecht 
geit. S. van B. ende H. D. excipieerden, dat fy niet behoefden 
t-p antv¾oo¾den »; voor dat H. de fake met de ProçuEeur hadde afgepleit -y 
ende hy excipieerde tegen de Procureur, dat fijn actie tégen de twe& 
¾nderê moeftê; voofcgaén ; maer 't Hoff heeft d^actien te gelijk latea 
voortgaen,den 10 funïj 164,1. 

14. In 't korte welke actiën zamen konnen gaen welke niet, hangt 
alleen daer aen of d'een d'ander in de weeg is, en of een eyfchervan 
een en de felve party tweemael een faek^foude koomenrte genieten, (£) 

i r . Wy konnen niet zien of de vrage van dit kéfittel is hier mede 
Vcoldaen » wat onfe practijke aengaet , nae Keyièrlijke rechten heeft 
defe quæftie noch veel ommeweegen ende difiinüim van nooden, die 
wy doorloopende niet vinden op onfe ftijl van procedeeren te paffen» 

(c) l. i i . 16. 18. ff.deException. (<•) /.«//. C. è.oràjuàic. (-J /.«B.C*. 
füfejAofc aft. (l) Mx.inToJtt.adtinlnft.de jîdlbn. fithjin* 

i,:\lù\ ï.:~ . - • . - • - • . . . y ' - • ' • ; ' • - "r " * "• ' • 

XIVi KA. 
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II. Boek, XIV*. Kapittel. *6i 

3tiv. K A P I T T E L ; 

fan de gedmrfaemheit der jiftieti. 

i^WfT^i moeten ook weeten, hoe lang d¾¾ien en aenklachtetr 
\ \ / nae rechten duiren ; twee hooft oorfàken zijn 'er waer 

' * door fv koomen op te houden, de Tijt, ende de Doodt. 
%. Wat de tijt 'aengaet , alle crimineele aenklachten moeten aen~ 

geftelt worden binnen de twintig jaren , (*) nae verloop van welke 
iy in Rechte niet worden aengenoomen,. en noch zijn'er die met vijf 
jaren afgefneeden worden, ais avtrfpel, lands-dievery, en aengaen van 
erveniflè» voor dat over de geweldige doodt des erflaters informatie ge-
noomen zy, waer van op een ander plaetfe lal worden gelprooken. 
. 3. Maer dele tijt wort onnut gemackt voor de miidaders , als ly 
doos den Pr&cúreu*Generael worden geciteert ende van çontumacie ge-
accufçert, ofte van eyleh tegens haer gedient wort. 

4. De civiîe aétien duisen gemeenelijk de tijt van 30 jaren, welke 
verioopen zijnde, niemant die in geruftige hezitringegeweeftis, fon-
der voor recht betrocken. te zijn-, kan worden aengefprooken» al was 
hy dief en ropver , uitgenoomen een fchuldenaer die goedt by hem 
felve te pande geftelt aen fijn crediteur , bezit, want hy en fijn erf
genamen konen niet als nae verloop van 40 jaren d' aólie hypotekeer 
ontkoomen. (b) 

5. O m dat dertig jaren de langfte tijt is dat d'ac¾ien leeven , £00 
Worden alk die van deft geduirlâemheit zijn, perpetueel ende altoos-
duirende genoemt, maer veele zijn 'er van korter leeven , eerftelijk 
de vindicatie of eylch van eygendom op onroerlijk goedt duirt maer 
tiert of twintig jaren, volgens het gezeide in het kapitK van brmk&erkr.. 
even lbo lang dúirt d'aó¾e hypotekeer. 

6. Vijfjaren is geftelt voor de klabhte over onheus feftament, vier 
jaer voor de herftellinge in't geheel , drie jaer voor de vindicatie op 
tilbaer goedt, een jaer voor d'ac¾e van woordelijke injurie, voor het 
poffèjfoir middel tegen gewelt en eenige andere op haer plaetfe gezegt, 
of te zeggen. 

P p 3. 7- Zes 
{a) 1.12, CadL. Comel. de Falf. Q>) l. 3.4,7. C. d. prafcr. 30. V. 40. arm. 
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7. Zes maenden voor d'a&ie redhibitoir , waer door men gekochf 

goedt dat niet en deugt wedergeeft; twee maenden voor d'aótie ejli-
ntatoir, waer door men eyfcht dat het gekoçhte;goedt omfijngebree-
ken minder weert is ; en eyndelijk drie dagen voor die geene die haer 
afgevallen vruchten van haer buirmans erf willen opleeien; alle teza* 
men op hun plaetfe verhoek, (c) 

8. Door de doodt worden wechgenoomen alle crimineele aenlpra-
ken , niet alleen ten aenzien van de lichamelijke ftraffe , maer ook 
ten aenzien van de breuken eri geldt boeten , en dat fonder onder-
fcheidt of d'aenklachte begonnen is of niet, edoch behoudensd'ac¾ie 
van partije geintereflèerde, foo veel d' erfgenamen by des overleedenen 
mifdaedt gebatet zjn ; maer de Schade die een ander by de mifdaedt 
mag hebben geleeden behoeft by d'erfgenamen niej te worden gehoe-
det. Soo hebben de Heeren Gedeputeerden met de Procureur Gene-
rael aengeiprooken, de erfgenamen van Dr. T. M. in leven Secreta
ris van de Heeren Staten, om dat hy in de liften van de verpachtin-
ge der lakenen hadde geïnfereert de lodinge die by refilntie was afge-
ichaft, ende òm dat de verpachtinge volgens die liften was gedaen, 
waren de Heeren Gedeputeerde gedoemt de Pachters te boeten de fcha-
de die daer door geleeden mochte zijn; dies de felve met de Procureur 
d'erfgenamen van Marflum, door wiens fchuldt het was veroorfàekt, 
wederom ænlpraken, maer zijn verklaert by den Hove niet ontfang-
baer , den 2,6. Oüober 1641. Nama decif. 100. 

9. Van defè regel worden uytgenoomen eerftelijk , de mifdaedt 
van Gequetfte Majefleit, 't welk ook nae de doodt vervolgt wordt, 
om des mifdaders name te fchandvlecken en fijn goederen verbeurt 
te maken, (g) 
• 10. Ten tweeden tandtsdievery, corruptien, achterhouden van lands 

geit worden ook nae des mifdaders overlijden, noopens de geldtboe-
ten hier vooren gemeldet, vervolgt, (hj 

(c) dtx inpofit. ad tit.lnft.de perpet. & temp. ^îbl. (A) l. quifauis e.Cad.l. 
jul. Majeft. (e) Li. ff. ad l. ItU. repet. 1.12.1. uit. toå. I. uit. ff. ad l. lul. peul. I. 
a$. ff. ad Sc. Turpill. 

XV.KA-
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XV. KAPITTEL. 

Van de tweejarige pufcriptie der hoefycbdden, 

Ordonnantie hier tàer uitgehatlt ende getoont, dat defe prafcriptie geit, fchoon niet 
tegen-ge"toorpen, Hoe de tyt gereehent "Hort. Offy plaets heeft, als de Debiteur 
ontkent ende het betris hem tegen is. en of 't gebruik dejer Wet met het recht 

, der confcientie oyer een koomt, 

t. ' l "V Aer is nocb een Prafcriptie van a&ie by de Ordonnantie 
I l ingevoert , nopens de falarien van ^Advocaten , Procureurs 9 

• * — J Secretarien , Medecijns , Chyrurgijns, <t/4potheekers, Klerken , 
Notarien, huiren ende loonen van Arbeiders, Dienaers ende Dienarel-
fcn, mitfgaders koopmanfehappen terfleete geleevert en geborgde ge~ 
laegen. Ordonn. ï.tf, ' 
• '•%;. Alle defe Schulden moeten in Rechte geëyfcht worden binnen 

twee jaren van den dach, dat dienll of arbeid gedaen, koopmanfchap 
geleevert ofte gelag geborgt is. 

¾. Maer als over die fooiten van Schulden gemaekt is een brief van 
Obligatie ofte Cedulle, foo duirt de aBie daer uyt tien jaren tegen den 
Principalen eerften fchuldenaer, ende tegen fijn erfgenaem twee jaren, 
nae dat de Crediteur kennifle van't overlijden des eerften fchuldenaers 
iàl hebben ontfkngen. 

4. Nae verloop van de tijt by de Wet voorgefchreeven vervalt de 
Actie , fio dat de fchult verftaen wort behoorlijk, te xijn gequeeten » zegt 
d'ordonnantie. 

5*. Alles onder defe bepalingej Ten ware de Debiteurbekendede fchufa 
oprecht te zjjn , tit: voorjf. 

6. De falarien van Boden, Deurwaerders, Executeurs, Wachtmeefters> 
'Adfiftenten en diergelijke worden hier onder mede gereekent, alsme
de buiten twijvel die van hooge ende lage Leermeefters. 

7. Koopmanfehappen in't gros geleevert zijn defe verjaringe niet 
onderworpen, waer voor ook gehouden worden heele ende halve va
ten Wijn ende Bier, gelijk mede Juweekn ende ander zeer koftelijke 
syaren. 

S. Het 
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¾. Het felve Schijnt de reeden te willen, van granen niet alleen by 

laften , maer ook by loopens geleevert, hoewel van loopens haver an" 
ders verftaen is by den Hove, den 2 Mart. 1682. in faken van T.Ht 
B. tegens M. van F. moogelîjk om dat een lóopen haver ten aenzien 
van peerden, van al te geringe verteeringe is, als dat het voor koop-
manfchap 'm ' t gros foude konnen worden gehouden. 

ô  Koftpenningen by dagen ofte by weeken gereekent, behooren 
ook tot defe pr&fcnptie, maer niet., als yemant voor een jaer of een groot 
gedeelte van dien in de koft befteedt is geweeft, alhoewel deprijs nac 
proportie van weeken uitgedrukt mag zijn , gelijk geweefen is tujfcben 
f.L. ende ƒ. W. den Z2 Óftober 1680. 

10. Uyt de woorden der Ordonnantie hier booven geftelt, dat de 
fchuldt verftaen wort behoorlijke zijngequeeten, kan worden afgenoomen 
ende beflooten, dat niet alteen defe prœfcriftie moet worden in acht ge-
noomen, ak fy van weegen den fchuldenaer wort tegen geworpen, 
maer ook alfchoon die geen meldinge daer van maekt, ende fulx uyt 
kracht van de Wet ende plicht des Rechters, gelijk by Sonde is aen-
gemerkt, (a) ende wort allenthalven foo waergenoomen, ook alsde 
Schuldenaer by Intendit wordt gecondemneert. 
1 t i . De tijt van de twee jaren wort gereekent , van de tijt der ge
dane dienfi, of dat de handel is verricht, het welke foo verre wort uyt-
geftrekt, om de ftrengheit van de W e t , foo veel behoudens de woor
den der Ordonnantie kan gefchieden, te matigen, dat men de tijt 
eerft begint te reekenen , van dat de geheele handel van parrijen of 
continuatie van dienft ende mengen heeft opgehouden, fondertezien 
op yder poft van de geborgde fchulden ofte gedane dienften, maer 
alleen van de laefte. (bj 

ia. Weshalven een Procureur, ai hadd' ¾y dertig jaren lang ver fchei-
dene Proçejfen voor een en den felven meefter bedient kan echter alle 
achterftallige falarien eyfchen, als maer geen twee jaren van de laefte 
dienft verloopen zijn.gelijk van de praótijke van Savoijen Fabsr getuigt.(c) 

13. Dele bepalinge ter ordonnantie gemelt, ten ware de Debiteur 
bekende, de fchuh oprecht en onbetaelt te zijn, is aenmerkelijk: Daer wort 
niet gezegt, ten war* de fchuldt oprecht en onbetaelt was, maer ten ware. 
de fchuldenaer fulx bekende; Waer uyt volgt, dat de Wet de fchuldt 
niet alleen houdt voor betaelt of nietig, ƒ00 lang' het teegendeel niet be-
weefin wart, maer dat ly het felve vaft ftelt, fonder van't bewijs af 

t e 

f*) lib. $.tit. 6.def, j . (b) Sand.ldefin.z. yerjf.de Salario. (c) ad tit. 
Cöá.4. tit. 4.1. def. 3<f. 
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IL Boek* XV, KapïttC %fy 
te bangen > door een prelùmptie , die men noemt uyt de Wet en door 
de Wet (juris &'de jttre) alleen onder defè uytneeminge, van de vry-
willige bekentenifle des eygenften debiteurs. 

14. Weshalven indien defe niet en doet fòodanige bekentenifle 
maer ontkent de fchult, of zegt daer van niet te weeten , foo wort 
de Crediteur met de keften afgeweefen, al wilde by aennecmen te be-
wijfen , dat de fchult oprecht was, ende dat'er geen betalinge ware 
gefchiedt, en by gevolge dat de Gedaegde hadde geloogen; jae al had-
de hy ook foodanig bewijs reede by gebragt ; de Rechter zijnde ge
bonden aen de W e t , ende ziende de ontkenninge of niet bekenninge 
des debiteurs, kan ende moet de fchuldt houden voor ondeugend'of
te gequeeten ; gelijk by den Hove geweefen is, in fake van f ooft 
BUnkenfieldt contra S. P. ende weederom in de fake van fan fcnelijn 
kleermaker van den Prince van Orangien contra N. B. beyde voor Alder-
heiligen 1680. 

if. En hebben dit defe lieden alfoo moeten ervaren , niet tegen-
ftaende de fchulden in Hollandt, daer defe frafiripüe niet in't gebruik 
wierde gezegt te zijn, waren opgeleidt, om reeden in't eerftedeel, eer-
fte boekj, derde kapittel art. 29. bygebragt en uitgelegt. 

16. Het lòude ook een vrage van defeplaetfe zijn, of defe wetten 
én het gebruik van dien met goeder confcientien alioo kan worden ge-
dreeven en onderhouden. Ten aenzien van de lchuldenaers, indien fy 
tegen haer geweeten doen, is geen twijvel, of fy doenqualijk. Een 
Rechter fchoon dat weetende, kan ende moet echter de Wet volgen; 
en defe kan ende moet worden verdeedigt met de fèlve reeden daer 
alle verjaringen , fònder aenzien op de quade trouwe der bezitters, 
fnitfgaders alle Wetten die harde dingen Ipreeken, op fteunen, te 
weeten op de toeftemminge , die alle Ingezeetenen verftaen worden 
te geeven op den inhoudt der Wetten, die eenig nadeel aen 't goedt 
of lichaem der byfondere ingezeetenen opleggen en aenbrengen. Waer 
over fy dan niet hebben te klagen, als haer eenige fchade defweegen 
wort toegevoegt. Van dit ftiliwijgendc confent is wijdloopiggelproo-
ken in den aenvang van het vierde boek. 

IIDeçl. 0 3 XVI. KA 
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XVI. KAPITTEL. 

Van InSîánilen. 

&f terfcheiden actiën, in een Libel kannen "toordea te ^amen get/oegt. Onderfcheifà 
y>an jîUïe en Inflantie, gttoont in^t point ïancircumducïieenanáerpns. «/fm-
"B¾f/¾¾je Wanneer Tteel Infiantien kannen "Korden gemaekt ende "Wanneer niet. 

i . ¾ "*\ E uitleggers van ' t Roomfehe Recht, houden het gemeine* 
I I lijk daer voor , dat in yder Libel niet meer als een Aótie. 

*-*—*** mag, ende moet worden voorgeftelt ,, hoewel moogelijk 
de Wetten fulx in der daedt niet mede brengen , maer wel konnea 
lijden dat 'er meer als een Actie te gelijk werde gedreeven, als maer 
een dink geen tweemael wort geëyfcht. Altoos in de pra&ijke is niet 
gemeener, als dat een Libel vericheidenelnftantienbehelft, ende het 
onderfcheidt tuflchen Inftan.tie en A£tie beftaet niet in de uitftreckin-
ge van, de fake , maer alleenlijk in de verfcheidenheit van d'opzichc 
ende in d'oeffeninge van procedeer en^ 

z. Want een actie voor Recht aengeftelt zijnde wort genoemt In
flantie-, ' t welk i s , zegg* i k , een Eyfch die werkelijk* w't Gerichte aenge
ftelt ende gedreeven wort. 

3. Sy verfchilt van ABie, foo verre onder dit woort het recht en
de de grondt van den eyfch ook wort begreepen, ende door Injiamie 
niet als den rechtelijken ophef wort verftaen. 

4. Sulx yemant kan ontflagen worden van d' Inflantie y die van de 
Aftie niet is bevrijdt, gelijk, wanneer een Impetrant ten dage dienen^ 
de niet verfchijnt, foo kan de Gedaegde door profijt van't verftek ver
krijgen y foo als elders gezegt i s , ende noch gezegt fal worden, cir-
ettmdtttlie van inflantie, met dien effeüe , dat hy van den tegenwoordi-
gen ophef kofteloos ontüagen wordt, maer kan echter op nieuw wor
den geçiteert ende aengefprooken.. 

y. Een mifdadige kan van wegen fmircprejùmptien ontflagen worden 
van d'inflantie met dien fein , dat hy van d'aenklachte der mifdaedt fèlve 
niet is bevrijdt, maer op nieuwe hewijfen wederom foude konnen in-
getrocken worden, fonder hem met verzet van gewijfderding temo-; 
gen behelpen. ' 

6. Eea 
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II. Boek, X V I . Kapittel * ¾ 
6. Een Proces kan ook beftaen uit verfcheiden Inftantien; wanneè# 

verfcheiden eyfchen , waer van yder een affonderlijk Proces foude 
konnen geven, in een Libel worden te zamen gevoegt. 

7. Om dit wel te onderfcheiden , dient noch eens aengemerkt, 
dat de Acüen zijn of generael of Jpeciael j die in veele faken ende 
poinóten beftaen , gelijk eyfch van erveniflè , fcheidinge , reeke-
ninge , ende foo dikwils iri een handel veele laken begreepen zijn. 
In defe en diergelijke maken verfcheidene faken ende pointen geen 
Inftantien. 

8. Maer fpeciale Actiën, die van een iaek' handelen, te gelijk ge-
fchapen zijnde konnen in een Libel worden gevoegt , des makende 
verfcheiden Inftantien. Heeft een Perfoon verfcheiden kopen of in-
huiringen met u gemaekt, verfcheiden fümmen gelts van u geleent, 
daer byzonder brieven van zijn gemaekt, of hebt gy verfcheidene ftuc-
ken goedts van hem te eyfchen , in defe en diergelijke gevallen zijn 
verfcheidene Inftantien. 

9. In cas van injurie worden ook dikmael veel hflamien gemaekt,' 
Want foo veel verfcheidene daden tot yemants hoon zijn gedaen, foo 
veel fcheltwoorden van verfcheiden zin , of ook van eenerîey zin op 
verfcheiden tijt ende plaetfen opgeworpen , maken byfondere In
ftantien.. 

10. In dedaratien van koften, foo veel verfcheidene faken als 'er be
dient zijngeweeft, lbo meenig Infiantie kan 'er ook gereekent worden. 

11. Van gelijken, als verfcheidene Perfoonen elk een byfondere aétie 
konnen aenftelfen, indien fy haer te zamen voegen , foo konnen fy 
echter de Inftantien onderfcheiden. 

ïz, Maer alfòo de ophoopinge van Inftantien ftrekt tot overgroote 
koften, aengezien ¾Ue fportulen ende fàlarien daer nae verdubbelt wor
den, ioo me.enigmael, als 't getal van £ Inftantien loopt, foo behoort 
een reedelijk Advocaet meer bedacht te zijn , om de Inftantien in te 
trecken als uit te breiden. * 

13. Sulx niet gefchiedende, kan de Geàaegàe daer over klagen en
de verfoeken van 'r Hoff Ordonnantie , ten einde de Impetrant hef 
getal der Inftantien fàl hebben te verminderen ; ende wort dat wel 
foo geordonneert, foo veel de natuire der faken lijden kan. 

14. £n ftaet te weeten, de dat Impetramen gewent zijn het getal der In
ftantien in de Griffie, of andes by den Kommiflàris aen te geven; in 't Li
bel felf wort het met oogenfchijnelijk uitgedrukt, als voor lbo veel uit het 
verhael der faken het getal der Inftantien mag afgenoomen worden. 

Qa z X V I I . KA-
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X V I Ï . K A P I T T E L . 

Van Exceptie/i en verfcheidene foorten der felver. 

Onderfcheidt Van Exceptien en antwoordt. Veilinge Van Excepiien, Eedihatohe» 
Van praVentie, LÏnspendentie. en onderfiheidt "van deje beide foorten. Van qtta~ 
lijk gedane citatie , of goedt çy. Van al te konen ternzyn. Van instrumen
ten niet oVergelegt. Exceptien Van qualiteit. Van fufteïïe Hechter. Ex~ 
ceptk Trocuratoit, Manier om exceptien Voor te ftellen. Onderfcheidt Van Ex
ceptie ende oppofitie^ 

i . ^ * " " * \ P d¾&ïe ten llbelle voorgeftelt, volgt of antwoort o£ 
•I 1 exceptie; antwoort is een middel, waer door de Gedaeg-
^<mS de voorgeeft , dat hy behoort te worden vrygefprooken, 

en de eyfcher verklaert niet ontfangbacr, het zy ganfchelijk r of tea 
minften voor als noch. 

a. Exceptie is een middel, waer door de Gedaegde voorgeeft dat hy 
niet gehouden is op den eyfch t'antwoörden, en verder te procedeeren. 

3. Door eyfch en antwoort gefchiedt de titis conteflatie, ende door 
exceptie wort de titis contejhttie voorgekoomen of opgehouden, en dus 
worden deefe. woorden in. de praótijke allenthalven gebruikt r ver-
fcheelende moogelijk foo veel niet van het Keyferlijke recht als vee-. 
Ie meincn , gelijkwe. verftaen fullen , uyt het geene beneeden fal 
volgen. 

4. Deilinge der exceptien is j dat fy of zien op het gerichte, of op 
áe perfoonen deflelfs -x van d'eerfte foorte zijn d'exceptie declinatoir, 
die van praventie, van litifpendfntie, van al te korte termijn , van het 
niet overleggen der inftrumenten, en wat diergelijke meer in d'ordre 
van procedeeren pleegt voor te vallen. 

f. Exceptie declinatoir wordt voorgeftelt bydcngcenendieverftaet» 
dat hy of voor fijn perfòon, of weegens de natuire der fake, voordat 
Gerechte niet kan worden betrocken , ende dat hy derbal ven onge-
houden is t' antwoorden i welke nu de redenen zijn waerom een Gedaeg
de zich het gerechte kan ontrecken moet gezien, -worden uyt het geene htex 
hoven verhoek is van het Rscbtgeding foo gewoontiikjih ongewtonlijk^ 

' 6 . Ex-
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6. Exceptie van pr Avenue is , als yemant voor een ander Rechter 

wettelijk is geciteert, of de fake begonnen-»,eer hy voord' ander Rech
ter betrocken was, want citatie gelijk wy voor defen gehooort heb
ben, maekt pravenüe ten aenzien van de twee Gerechten tegens eikan
deren, (van de partijen alleen fullen -wy terftont zjtggen} ende belet, datdc 
fèlve fake voor een ander Gerichte niet kan worden aenhangig ge-
maekt. 

7. Moet echter gelet worden, dat dele exceptie niet verdergetroc-
ken werde, als tot een en de felfde fake, of tot yets dat daer van niet 
gefcheiden kan worden fonder wijders; als een Rechter bezeegelinge-
in een- fterf huis heeft gedæn, foo mag d'ontzegelinge by geen ander 
Rechter verzogt worden, als by onbillijke weigeringe van een Nee-
derrechter door CommilTaris van het HofF; maer partijen worden door 
gedane bezeegelinge niet belet om by een ander Gerechte daer toe me-
de jnrifdittie hebbende, dat zelden anders als by den Hove gefchiedt» 
te verfoeken Commijfaris tot ontfiheidmge , om dat het verfcheidene la
ken zijn, de verzeegelinge maer zijnde een provifie tot bewaringe van 
het goedt, en fcheidinge maekt een nieuw gerichte ende perfòneele 
aenfpraek, end' is meermalen by den Hov« foo geoordeelc -r in fuiken ge
valle heeft de Rechter van wie de bezeegelinge is gefchiedt, geen reed
den om d'ootzeegelinge te weigeren , of lülx gefchiedende vermag de 
Commiflaris van den Hove tot ontfcheidinge verzocht, de zeegeleiî 
fèlve te lichten , en met fijn Commiffie voort te varen r gelijk, mede 
meermalen is gefchiedt. 

& Twijvelachtiger foude het zijn , indien de befchrijvinge verzocht 
wierde van een ander of hooger Rechter, van goederen die van een 
ander Rechter bezeegelt mochten zij» ; de befchrijvinge alleen ver
zocht wordende r fchijnt dat exceptie van- præventie foude plaets heb-
ben > om dat als de bezeegelinge gefchiedt voor de befchrijvinge ,, 
dan flrekt fy tot geen ander einde als om het goedt te bewaren, toe 
de tijt der befchrijvinge toe, ende foo is het eene aen het ander vaft, 
maer als 'er eyfch van ervenifle , van legaten, van fcheidinge, e s 
diergelijke wort aengeftelt, ende met een de befchrijvinge verzocht » 
dan foude het voornaemfte moeten overweegen, en by gevolge de 
frsajentie geen kracht hebben tegen de principale ac¾e, noch ook te
gens de befchrijvinge nevens deièlve verzocht, ziet hier van het 1 boek: 
14. cap. 

9. Soo ook als yemant.fijn partije heeft laten citeeren, omfijnaftie: 
aea x& ftellen, daer mede heeft hy geen preventie, ten aenzien van de 
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principale a&ie, Schoon hy ten dage dienende ten principalen ook eeniges 
«yfch mocht hebben genooi¾en. Ex. Eenen Maria Tonis quam zeide ly , 
geit van N. L. hy liet haer citeeren den 13. September voor de Stadt Leeu
warden uyt de Wet dijfamari; doch fteit eyfch tot liquidatie; fyhad-
de hem laten citeeren den 14 voor 't Hoff, ende hy ftelde exceptie van. 
pmvemie ; is geoordeelt geen præventie gemaekt te zijn, om dat fy 
was geciteert uyt difaman gelijk N . L . f elf zeide; endaeromkwam 
fy ten principalen ageeren waer fy wilde, den 1^ Ottober 1680. 

10. Wy hebben gezegt, dat defè exceptie van pmvenüe eygentîijk 
te verftaen is van het interefl; , dat twee Gerechten tegen malkande-
ren hebben , ende foo verre partijen by gevolge fuîx raekt, om dat 
de fake in handen van de Rechter zijnde, door toedoen van een der., 
partijen, daer uyt. niet kan worden gelicht ,. gelijk in cas van configm 
natie, verzeegelinge, en diergelijke , of om dat het meer perfoonen,, 
betreft, gelijk in cas van preferentie over een defilaten boedel, en dier
gelijke. -

11. Maer als twee of meer lieden ¾ twee partijen uitmakende, elkan
der hebben laten citeeren, en den impetrant berout de fake voor de-
fen Rechter te hebben gebracht, foo moet hy den felven wel trecken 
voor een ander of hooger Rechter die de Gedaegde ook is onderwor
pen, mits hem d'onkoften reede gedaen betalende, om dateenbloo-
te citatie geen verbintenifîe in heeft tot het onderwerp van rechtgeding, 
maer fulx eerft door de luis conteflatie moet en fàl gefchieden, ende 
wort fulx dagelijx geprác¾feert. (a) 

iz. Want de litts conteflatie zijnde gedaen , fòo heeft de gedaegde 
voor een ander Rechter geroepen, d* exceptie van Utifpendentie , waer 
door hy zegt ongehouden te zijn, om op defèn nieuwen eyfch te ant
woorden , om dat oveir defelve fake proces is hangende voor een an
der Gerichte; defe exceptie koomt ook te pas voor een end' het fèlfde 
gerichte , wanneer yemant een fake daer al proces om opgeheeven 
is, op een nieuw wil aenvangen, daer toe de Gedaegde niet is gehou
den, al præfènteerde d'Impetmnt de koften van het voorgaende pro
ces te betalen j ten ware het proces onder het Gerichte ot onder den 
Hove te foeken mochte geraekt zijn, invoegen d'Impetrant genoot-
faekt ware tot re/lauratie van het proces te contendecren, waer¾tegena 
deiê exceptie niet foude konnen dienen, gelijk weete voor den Hove 
voorgevallen te zijn. \ : 

13. By eenige wort ook geftelt exceptie van qualijk gedane citatie, 
maeij. 

$)J-~lo.ff.å.jud.Stwd,i.j.i. , 
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II. Boek, XVÏI . Kaprttef. 271 
tnaer indien waer is, gelijk is, het geene wy boven gezegt hebben, 
dat de fauten der citatien en de citatie alleeji rakende, doordeverfchij-
ninge wechgenoomen worden, fchoon partije tot dien einde gekoomen 
was, om die faute aen te wijfen, en hem daer tegens te opponeren v 

foo valt in defen aenzien geen exceptie , waer van de reeden is, 
om dat de gedaegde voor recht gekoomen zijnde in effect heeft ge-
daen , het gene door citatie gelòcht wierde om hem voor recht te 
krijgen, dies hy nu geen reeden heeft te weigeren om op een rechtelij-
ken eyfch t'antwoorden, daer hy van telf toont dat hy geen beletfel 
heeft om het te doen. ziet echter het geene hier van is aengeteekentr 
kapitt. van citatien. 

14. Exceptie van al te korten termijn heeft plaetfe , niet loo zeer 
in het begin, âls in de voortgank der proceduren, foo wanneer d'Ad-
vocaten eikanderen voor de tijt by de wet vergunt, verinellen en 
verfteeken willen-; fonder dat echter op een blootedenunciatie binnen 
den termija exceptie behoort geftelt te worden, maer als de denmciant uy t 
kracht van fijn gedane dennnciatie , op het leeveren van fchriftuir of 
yets anders acnftaet, dan heeft d'ander exceptie, of ingevaïle d'ánder 
hem wil conwmaceeren , kan hy oppofitie maken, maer als party fijn 
denunciatie Iaet nul loopen , dan is het nul en heeft gsm exceptie-
pîaets; gelijk by den Hove verftaen is tuflchen twee ^Advocaten, den 
.10 November 1679. rejeéteerende een exceptie , die een Advocaet 
in plaetfe van fchriftuir aen het huis van de CommilTaris hadde 
geleevert,, om dat party hem binnen den termijn hadde gedenun-
cieert , en evenwel ten dage dienende geen acettfaüe daer op hadde 
genoomen. 

if. Eygentlijk kan dit geen exceptie zijn , of het moet in 't begi» 
gefchieden ; want nae de litiscontefiatie fulke middelen niet meer by 
exceptie , maer by maniere van oppofitie voorgeftelt moeten worden., 
edoch in de pracTrijke worden dit ook al exceptien genoemt ende op 
eenerley wijle geprocedeert. 

16. Tot defe loorte behoort ©ok de exceptie, dat inftrumenten ten. 
libelle geallegeert niet worden vertoont , .waer toe d'Impetrant vol
gens Ordonnantie gehouden is , (b) ende fulx in behoorlijke forme,, 
ten minden met overroepinge van partije , om dat de Gedaegde fon
der vifie van het felve,. fijn antwoort niet wel ende recht ftellen kan » 
koomende dit feer wel met de Keylèrlijke rechten over een; evenwel 
is by het HofF defe exceptie afgeflagen, loo verre gebleek dat het on

gelee ver-t 
(b) Ofi.i.boektit. 19.art. y,gecoltetioneert Qrd.3,aj,6» 
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.geleevert inftrument den Gedaegde feer wel bekent was, (e) alsook 
om dat des Impetrants intentie ten principalen daer op niet was ge-
ibadeert, mede op den 10 November 1679. ende foude moogelijk yder 
van de gemelde reedenen "genoeg zijn, om exceptie te weigeren, alfoo 
.de Gedaegde in de volgende fchriftuire buiten lijn Schade dan wel kan 
worden gerieft. 

17. Edoch als partije daer op ftaet ende voor af verfochtheeft, dat 
hem copije moge worden geleevert, met overroepinge van hem ge-
authentifeert, ende fulx evenwel.niet en gefchiedt, men foude d'ex
ceptie qualik konnen afflaen; wefende niet genoeg, dat de Rechter van 
felf het inftrument kan in-eyfehen, alfoo partije daer op moet gehoorc 
worden ende iëlve fijn belang zeggen; al hadde hy moogelijk buiten 
recht het principael inftrument gezien ende geleefen. Is echter wel 
gefchiedt , dat om defe reeden een exceptie wierde gerejec¾eert , als 
den $ fttl, 1681. foo , dat echter partije by requeft een copije in be
hoorlijke forme wierde geconlenteert ; dikwilá loopt 'er quaetaerdig-
heit ende -¾uelzucht onder, waer op een Rechter ook acht moet 
neemen. 

18. Op de petfòonen fèlfs ziende exceptien', als die alleen niet Rechts-
befiandig zijn, weegens voogdije dær fy onder zijn, of andere oorlà-
ken , waer van gehandelt is in't voorgaende boek. 

19. De qualiteit by yemant aengenoomen ziet of op fijn eygen recht 
ende name, of s' heeft l¾n .aenzien op een ander. 

20. Op eygen recht en name , als yemant hem qualificeert eyge-
naer, erfgenaem, Legataris, FideicommiJJarit, Cesfionaris, of eenig an
der recht hebbende, 

a i . Op een ander, als hy zegt te zijn, vader en voorftander, man 
en voogd, Curator, laft-hebber, Interveniërende, of hem fterkmaken
de voor een ander , ende worden defe wel voornamentlijk met het 
woort in qualiteit beteekent; fulx als men zegt yets in qualiteit te doen, 
verftaen wort , dat men yets voor een ander doet. 

zz. Om alle deie reedenen kan ende moet exceptie worden geftelt, 
iòo wanneer de Gedaegde kan toonen, dat de Impetrant ofte fijn na
me gebruikende fòodanige qualiteit niet heeft, om daer op de procede
ren aen te vangen. 

2,3. Is echter ook qualiteit het geen yemant zich fèlfs toefchrijft, 
maer onnoodig om daer tegen exceptie te ftellen, als ziende gemeine-
lijk pp de verdienden van de fake felf, die ten antwoorde te pafl½ 

KOO-

{*) argJ.%. ff.de Edatdo, 
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Jcoomen ; Sulx een Protefi tegen foodanige aengenooraene qualiteiten 
doorgaens genoeg endè exceptie onnoodig is. 

- 2.4. Indien fy echter gebruikt wort ende de Excipient kan toonen, 
dat by gebrek van d'aengenoomene qualiteit de Impetrmt onbevoegt 
is hem aen te ipreeken , de exceptie ibude niet konnen afgeflagen 
worden. 

i j . Maer een qualkeit voor een ander aengenoomen is meerendeels 
foodanig, dat fonder de felve de gront van het proces niet foude kon
nen beitaen, te weeten als yemant zegt, voogt te zijn van een ander, 
of Curator Van een boedel , en hy is het niet , fulks foude het Ge
richte van aenbeginne nul en van onwaerden maken; infgelijks indien 
hy zich uytgeeft als laft-hebbende van een ander , en ,die niet en 
toont , want ook alfdan het Gerichte niet kan betlaen, of het moet 
tulîchen nae-yrienden zijn, die het gebrek van îaft met cautie de rata 
konnen vervullen, mits als het een vrouwe is, onder renunciatie der 
Veiiejaenfcbe Wet , waer van elders gefprooken is , en worden by den 
Hove d'exceptien geadmitteert tegens vrouwen die haer qualificeere» 
kft-hebbende van hare vrienden, ende caveerende £y felve de rato, 
ibnder renunciatie, foo wel by Sande (d) als meermalen zeedert. 

z6. Het is de gewoonte, dat de eyfeher fijn ?**///«/, waer op hy fijn 
evfch grondet, ftelt voor aen het hooft by fijn name , mitfgaders de 
qualiten van de gedaegde waer op hy den felven aenfpreekt-, en de 
Grijper als hy-de Tentenden te boek brengt, foo neemt hy de qualiteit 
van de Impetrmt van voor fijn libel, en die van de Gedaegde van voor 
het antwoort, foo als hy hem felf aîdaer quaîificeert. 

2,7. Vindt hy zich dan befwaert by de qualttat die d' eyfeher hem 
voor aen het libel heeft gegeeven, foo kan fayfe in het antwoort ver-
beeteren of hy kanfe daer foo laten itaen recht of onrecht genoomen, 
ook wel uytlaten, met byvoeginge ut convemtur, fio als hy aengefproo-
•wort ; gelijk het hem "bequaemil is, doch de Impetrant is 'er meer 
aengeîeegen, hoe hy de qualiteit neemt, doolt hy'er in , foo bena
deelt hy zich , want fijn aenfpraek goedt zijnde, doch op een ander 
qualiteit, als hy de Gedaegde toefchrijft, foo loopt hy gevaer van fijn 
eyfoh voor die inftantie te verheien, Exempel; Romke Lijkles Haer-
fma hadde aengeiprooken Minne Geities als Curator, die zich wel al-
foo hadde verbonden, maer had'er bygeftelt in d' obligatie, foodebe-
talinge op Mey 1678. niet en gefchiede dat hy z.elf àm foude betalen, 
hy gaf voor in fijn antwoort geen Curator langer te zijn , waer op 

I I Deel. R r ' d'ander 
à) Sande i . $. i . , 
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d'ander zeide, fulx even veel te zijn, om de woordeö by hem gè2 

bruikt , ik, [elf fel bet alm , het welke dan ook lbo wierde ver-
ftaen , maer om dat hy hem blootelijk als Curator hadde aengefproo-
ken, foo konde hy geen condemnatie op hem in eygener name krij
gen , maer wierde het proces op bewijs geweefen , en de Gedaegde 
geen ontflag van fijn voogdije beweefen hebbende , wiert eyndelijk 
áls Curator gedoemt, anderzins was d'Impetrant met de koften afgç-
flagen, foo als hj procedeerde; Maer indien hy eyfcher de qualiteit van 
de Gedaegde hadde genoomen , <*l.r Curator, of anders voor hem felf> foo 
hadde hy terftont Sententie konnen hebben, met executie op den Cu
rator feit, fchoon het wees niet hadde konnen betalen : afgedaen voor 
âe Hontfåagen 1681. 

28. Als d'Impetrant een qualiteit neemt, die de Gedaegde verftaet 
hem niet toe te behooren, foo is,,zeggen wy, genoeg dathytenant-
woorde daer tegen protefteert, fonder dat van nooden is exceptie te 
ftellen, dié ook niet behoorde geleeden te worden, want allòod'ex-
ceptien een proces zeer fleepende houden, foo moetenle nietwordea 
toegeftaen als fy overtollig zijn » fchoon partije in het eene ofte het 
ander mochte zijn in gebreeke. 

29. Gelijk, als een Gedaegde verftaet dat de Impetrant moet borge 
ftellen voor pleits koften , lbo hy in de Provintie niet begoedigt is* 
fôo kan hy terftont geen exceptie ftellen -, mær hy moet eerft borge 
tot dien eynde vorderen met proteft van by gebreeke dies exceptie of 
oppofitie te willen maken , gelijk verftaen is wffchen fapke facobs, en 
Epe Douwes, den 7 December 1680. 

30. Als de Gedaegde verftaet dat de Impetrant fijn gedaegdes qua
liteit heeft qualijk genoomen, foo kan hy, gehjk gezegt is, doen by het 
antwoort veranderen , en foo verre d'Impetrant dieveranderingeniet 
wil gedoogen . foo kan hy tegen d' antwoort, eer hy repliceert ex
ceptie of anders oppofitie gebruiken. 

51. En ibmtijts is het hem veiliger exceptie te ftellen tegen de qua
liteit by de Gedaegde in fijn antwoort genoomen., ten eynde hy fai 
gehouden wefèn fijn qualiteit foo te neemen , als d'Impetrant ver
ftaet hem toe' te behooren , want indien fy blijft ftaen voor het ant
woort , kan daer uyt lichtelijk wan-ordre koomen , nademael in het 
ftellen van de fententie de qualiteit van de gedaegde foo wort genoo-
men als fy voor het antwoort ftaet, fchoon het inhoudt der condemna-
tie daer mede niet overeenkoomt. Exempel; 

3Z. J, T . was aengefprooken van de Heer van K. voor haer 
mitfga* 

wumkes.nlwumkes.nl



II. Boek, XVII. Kapittel. 277 
'mitjgadersds moeder en wettige vòwflanderjfe van hare kinderen j byd'ant-
woort fielt jy haer naena alleen , en geeft voor dat haer kinderen 
geen erfgenamen van haer w. vader zijn, en dat fy dienfvolgens niet 
kan worden aengefprooken als voogdefle der felver , wcter uyt dan 
moefie volgen dat fy maer voor de helfte gebonden was; d' Impetrant ech
ter lag fijn bewijs daer op aen , dat fy van weegen de kinderen haer 
erfgenaém van hun vader hadde gedragen , en dat fy dienfvolgens 
ook in die qualiteit ende alfoo voor het geheel was gehouden , gelijke 
jy dan ook^ voor het geheel wierde gecondemneert , daer echter de qualiteit 
niet als voor haer felve was , gelijk fy voor het antwoort ftont uyt* 
gedrukt, alfoo de Griffier of fijne klerken niet kan doorzien de fchrif-
tuiren, noch uyt fijn hoofde de qualiteit kan veranderen ; het Hoff 
foude het ex offieio wel konnen doen nevens het afdoen van het pro-. 
ces, maer fulx wort zelden gedaen, ende kan qualijk gefchieden. Dus 
lag de condemnatie op de vrou in eygener name alleen, rtoöpens eert 
fchuldt by den man , ftaende echte gemaekt; 't welk Was een open
bare nulliteit. En hier uyt nam de gedoemde naderhant ooriàek om 
haer tegens d'executie t'opponeeren f hoewel het middel van nulliteit, 
dat het eenigfte was, by haer niet wiei'dé gebruikt, maer andere om-
weegen gezocht. 

33. Geblijkt ook hier u y t , dat d' Impetrant beter hadde gedaen 
indien t*y oppofitie hadde gecontendeert, eer hy repliceerde, teneyn-
de de gedaegde de qualiteit van moeder en wettige voorftanderflè 
voor het antwoort foude laten , gelijk by die aen haer hadde toege-
fchreeven. Inigelijks ziet men hier uyt, dat Voor de gedaegde veili
ger en gewifîèr is , exceptie te ftellen tegen de qualiteit hem by den 
Impetrant toegelchreeven , indien hy vertrout te konnen goedtma-
ken , dat fy niet recht is , en dat 'er hem merkelijk aéngeleegen is , 
hoewel hy fulks mede ten principalen wel kan zeggen. 

34. Op den Rechter ziet d'exceptie van dat hy fufpett is., Welke 
niet alleen nevens een gedelegeerde , maer ook tegens een ordinaris 
Rechter kan worden aefigeftelt , (e) maer echter is fy foo veel niet 
in 't gebruik in önfò rechtipleegvngen , om dat geen finguliere per-
foonen, gelijk by outs , maer géheele Vergaderingen de rechtfmacht 
hebben, waer tegens zeer zelden g¾béurt, dat yemant rechtveerdige-
i¾.eden foude konnen bybréngen die den Rechter betrof; en als men 
het op befondere perfoonen heeft geladen , lbo heeft geen exceptie' 
plaets, mäer moet rekeft worden higegeeven , ten ware de fake van 

R r 2 aen-
(e) Tetez.adtit.C.d.judic.n.11. 
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aenbeginne voor CommifTaris was beleidt, in welken gevalle d' ex
ceptie wel foude plaetfe konnen hebben, edoch wort doorgaens ook 
al by rekefte voorgeftelt. 

37. Voor áe'Neder-Gerichten foude fe lichtelijker plaetfè konnen 
hebben , daer het Gerechte uit een Grietman ende dikwils uit een of 
twee Bjzjtters beftaet , en de Heere Grietman fuik' een overweegende 
macht heeft, dat fijn partijdigheit mogelijk de exceptie tegen, het Ge
rechte foude konnen goedt maken. 

56. De reedenen van fufpicie moeten wel gegrondet en duidelijk 
aengeweefèn zijn, waer van elders gefyrooken of noch gejprooken fal wor
den ; op eenige plaetfen wort dit middel van een Rechter te warffen 
gegeeven op den eedt van de geene die verklaert niet goedts van de 
Rechter te verwachten , en daer toe gewichtige reedenen te hebben 
iònder defelve te bewijfen , (f) maer gelijk dit is buiten reeden en 
Keyfèrlijk recht, lbo is het ook buiten onfe praétijke. 

37. Dus verre d' Exceptien tegen de principale perfoonen des Ge-
rechts ; ten aenzien van de bedienende perfoonen is voornamentlijk 
in gebruik d' Exceptie Procuratotr, welk' is , of om dat'er geheel geea 
Procuratie is, of dat fy gebreekig is. 

38. Daer geheel geen laft is , kan 't Gerechte niet beftaen , e» 
daerom kan Procuratie altijt geëyfcht worden , ook nae de antwoort 
als een middel ten principalen : maer voor d' antwoort geftelp, belet 
iy de litisconteflatie* 

39. Gebreeken van de Procuratie geeven ook exceptie , maer wor
den door de antwoort wechgenoomen , het zy de gebreeken in de 

forme beftaen of in de perfoon des. Procureurs ofte Laft-hebbers ; fy 
worden ook verbeetert door cautie de rato by den Procureur te ftel--
len, gelijk reede gezegt is in het voorige boek. tit. van Proc, 

40. De advocaten ende Procureurs gebruiken zelden die naeukeu-
righeit , om malkanderen Procuratie af te eyichen, als in hatelijke fa
ken ende daer byfòndere heevigheit van partijen beipeurt wort. 

4,1. En dit zijn de voornaemfte föorten van Exceptien 'm Rechte be
kent, maer de ^Advocaten hebben'er veel meer in gebruik, die geert 
fèeker getal noch kenteekens hebben , moetende uit den ftijl ende 
flender van Procedeer en afgenoomea ende geoordeelt worden. 

4Z, Andere , de faken betreffende zijn 'er in Rechte wel meer, 
doch gemeineîijk zijn dat middelen ván antwoort , gelijk hier boven 
gezegt is. uitgenoomen eenige, die ook konnen ftrecken, ten eynde 
men niet fal gehouden zijn ten principalen te antwoorden. 

(Q Fttl&Otjuranwitumperbarrefcentiœ. 45* Als 
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45". Als daer îs, de Exceptie van gewijfcler faken , waer door men1 

zegt, die fake al rechtelijk afgedaen te zijn, foo dat daer opnieuniet 
over gepleit raag worden , wy fullen hier onder van de eygenfchap 
defer Exceptie noch moeten handelen. 
- 44. Exceptie van difcmfie kan ook gebruik hebben voor borgen 
çnde bezitters van hypoteeken, ten eynde fy niet 'werden aengefproo-
ken nochte genootfaekt te antwoorden , voor ende aleer de principale-
of eerfte fchuldenaer gedifcmieen, dat is» uitgefchudt ende geblcekea 
zy, dat niet heeft om te betalen. 

X V I I Ï . K A P I T T E L . 

Gemeiae aenmerkgn op de exceptien. 

Ordonnantie tegen de reuhloofe exceptien Tveinig in gehruik. Tra&ijlte Van de ant~ 
fvoorden tot ttvee einden. Van,t Voorftellen aller exceptien te gelijk en in den 

' beginne ènde by monde. Geen exceptien ia cas yian executie. ExcepueVanex-
[_ ceptie omecbtmat'tg en ounoodigp 

i. ¾ ""V Ordonnantie zegt, (a) dat als de rechter bemerkt cTexcep-
§ I t ien niet te zijn oprecht, maer om tefleepenaengeftelt, hy 

•A_-^ partijen of hun Advocaten alfdan den éedt van oprechtigheic 
moet afneemen, ende by weigeringe dies de exceptie of verzochte dilay 
met de ioften afflaen. 

z.Soo veel te meer moet zulx gefchieden.als men klaerlijk ziet,dat d'ex-
ceptie niet als om de fake opte houden is aengelegt,edoch en dit en het vo
rige wordt weinig in acht genoomen, en loopt de practijke fbo meeren
deels , dat als een exceptie wort goedt gevonden ende geadmitteert, fùlx 
Wel met de koften gefchiedt, gelijk reedelijkis, om d¾t de eyfcher alf-
dan qualijk heeft geprocedeert , maer exceptien die afgekeurt ende 
gerejeiteert worden, zietmen doorgaens afgaen,. compenfatis of refer-vatis-
expenfis, dat is, elk Gjn eygen koften , of by't uitdragen der zake te 
vinden , het welke niet alleen Schijnt te zijn tegen de welmeininge 
der ordonnantie, maer ftrekt ook nergens meer toe, als om de Praóticijns in 
haer reukeloofe exceptien te ftijven en te fterken tot hun eygen pro
fijt ende nadeel van hare rneefters; 

R | 3. ïns-
(*) in het derde boek tit. 15. au. x, 

wumkes.nlwumkes.nl



2^8 Heedenfdaegfe J^cUsgdeéthe$£'. 

5. Infgelijx wordt zeer weinig in acht genoomen , het geene d'Or-
tlonnantie foo duidelijk en ernftelijk gebiet j (b) te weeten ,. dat alle 
Schriftelijke exceptien , niet alleen te'gelijk moeten werden voorge-
Itelt, indien 'er veele te zaamen komen 't welk foo al gefchiedt, maer met 
ende neevens de principale, en dat geconcludeen werde tot twee einden, 
(c) te weeten, dat eerftelijk op d^ exceptie mag recht worden gedaen# 
en nae fulx gefchiedt, fonder anders ,• op de zake ten principalen; zijn
de het oogemerk der ordonnantie, ten einde de zaken door het voor-af 
pleyten over exceptien niet gefleept fouden worden. 

4. Alleen worden by defelve ordonnantie uitgenoomen drie exceptien, 
als, declmatoire, die van litijpendentie, van welke hier boven gefprooken is, 
en eindelijk van gewijfder ding, :die,èerft erî afibuderlijk konnen worden 
voorgeftelt, om dat het klaar is, foo wanneer defe exceptien plaets heb
ben , dat over de principale fake niet behoeft geprocedeert te worden. 

f. Maer in de Practijke is de gewoonte, dat men alderhande excep
tien voor-af en fonder ten principalen t'antwoorden, voorftelt, ende 
men pleegt fchier tot twee emden niet te gaea, als wanneer mend'ex^ 
ceptie fchijnt te miftrouwen. 

6.-Maer de Ordonnantie zegt niet, dat alle Exceptien' ten eerfiendage 
dienende , moeten worden voorgeftelt, dat echter nootfàkehjk is in 
d'Exceptie declinatoir, die met d' eerfte kpmparitie, al was de iake maer 
ge continueert, verby gaet ende verloorën wort , maer andere exceptien 
Konnen nae ontfang van't Libel'vrijelijk geftelt worden, tot welken 
einde de Gedaegden by 't ontfangeri des Libels gewent zijn te proteftee-
ren, dat fy het fèlve niet wijders admitteeren, als behoudens Exceptien 
ende defenfïen. 

7. Noch wil d'Ordonnantie, (d) dat alle exceptien by monde Sullen 
worden voorgeftelt, om partije daer op kortelijk gehoort, recht by den 
Hove gedaen te worden, ten ware het Hoff om eenige oorfaken toeliet, 
d'exceptie by gefchrifte over te leggen , 't welk dan binnen dien fel ven da
ge moet geîchieden, en partije fòude daer op binnen drie dagen moe-. 
ten antwoorden, waerop dan het HofFfonder meer fchrijvens ê'exceptie 
foude afdoen. 

, g- Maer dit is al mede in andere prae¾ijke; een excipient dicteert fijn 
exceptie ten dage dienende op de rolle, of ten huife van de Commiffa-, 
ris, indien dë Ikke ten eerften daer voor is beleidt, ende d'Impetrant 
neemt gemeinehjk aen , om binnenjdric dagen te antwoorden , het 
welke door onderlinge oogluikinge, wel drie weeken of meer tijts aen-

loopt 
(b) tit. i%,"»erf,art. 3. (c) yfd omnesfines. (d) infietyioorf^boektit.l^art 
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loopt, en dán wort'er noch ingefchreeven tot duplijk'altoos," ende mét* 
noemt dit evenwel nae d^Ordonnantie te voldingen , foo dat dit ge-
heele werk van de exeeptien , ende d'ernftige meininge der Ordon
nantie niet foo veel in acht ^noomen wort, als wel behoorden , en
de fulks, om dat de Rechters niets daer in doen, als partijen of haer 
Advocaten het eens zijn. 

o/. Dient noch aengemerkt, dat, alfoo exeeptien meeft aengeîeidt 
Worden, om de faken op te houden, defèlve niet behoorea geleede» 
te worden in cas van executie , die ly tot geen ander oogemerk kon-
nen dienen, als om de triumphant op te houden: ook lijdt de reede» 
van rechte fulx niet; want exceptie is een uitfluitinge van aótie voor 
altoos ofte voor alfnoeh, 't welk geen gebruik heelt als d'ac¾ie door 
fèntentie gefleeten is. Wilmen zich tegen de forrne van executie ftel-. 
len, fulx.behoeft niet te gefchieden by exceptie , maer kan even fòo* 
Wel by offüfitie gefchieden, en dus heeft het Hoff beûootenendéver-
ftaen. dat gefchieden moet in faken van de Háagijiraet der fieede Len-
warden. Triumphanten tegen Sicke Feikes Tammmga gedoemde, enexcipient 
den 1679. en wederom in de fake van Hart Ie Anke* Trium~ 

, phant ende exciteerde, tégen ^erfgenamen van A. H. excif tenten de» 2, i¾&» 
IO¾¾ ende wort nu alfoo vafteïyk onderhouden. 
• 1 o. Maer dient in acht genoomen, als 'er exceptie in cas van fornmatie of 
executie der fèntentie vooorgeftelt, is de Triumphant alfdan in de con
trarie conchfe neevens rejeäie van exceptie, niet en concludeer e, tenein-» 
de partije fal worden gecondemneert, om peremptone te antwoorden 
op den eyfch van Sommatie, maer alleenlijk dat de exceptie fàî wor-
åengerejeSbeert, of liever nul ende nietig verklaert, ende nochmækde 
fornmatie verklaert vigorem wél en te rechte gedaen te zijn. 

11. Want alfcian wórdt de gedoemde nae afdoeninge van d'exceptie 
van veixîer oppofitie verftooken, alfoo ondertuflehen de tijt van tiea 
dagen,, nae welke geen oppofitie tegen de fornmatie wordt toegelatent 
koomt te verfl.rijken , in plaetfè dat anders nae rejeâie der exceptie met 
condemnatie tot peremptoir antwoort de gedoemde den gantfehen tijt vaa 
het pleydoy foude koomen uit te winnen; zegge d'exceptie tegen de exe
cutie wefende een nulliteit, foo wordt fy ten perijkele van de gedoemde 
geftelt, ende moet defweegen de fornmatie wel ende vigoreus blijven: 
Alfoo verftaen ende aengemerkt in de felve laken den 28 <tApril 1680. 

12. Om de felve reeden behoorde men niet toe te laten exceptie va» 
exceptie, die ook in rechten onbekent is en ftrijdig met de befchrijvin-
ge van d''exceptie voren geftelt , ende hebbe noit konnen bemerken, 

of 

wumkes.nlwumkes.nl



î¾) tleedenfdaegfe fyéltsjrehmheyt* 
©f al wat men by wijle van exceptie tegeös een exceptie wil zeggen J 
kan by antwoordt exceptionis fònder eenig pr&judicie gefchieden, Jt an-
>der belemmert en wickelt de proceffen in onnutte wemngen; by ex
empel ; een , die zich by de gedaegde¾n een proces hadde gevoegt, 
ftelde nevens de gedaegde een exceptie, åie de Impetrant verftondt dat 
de gedaegde niet konde ftellen , maer die den gevoegden alleen 
raekte; dit konde hy by antwoordt exceptionis wel zeggen, maer hy 
ftelde exceptie van exceptie , en is gerejeefceert den 9. JuS. 1680. gelijk 
andere meer. ende gebeurt wel, dat het Hoffbeydeexceptien als onnut 
ende niet als confufie makende, wederom moet uitgeeven, als in dit ex
empel; yemant hadde zich in een proces gevoegt by het dttplijk^-» de 
-Impetrant ftelt exceptie tegen de byvoeginge. de Gedaegde wederom 
'exceptie tegen die exceptie, zeggende, dat de Impetrant fijn exceptie moe
ite ftellen tegen den,geenen die zich voegde ende niet tegen hem ge
daegde. Is verftaen, dat beide exceptien fouden worden geaboleert, al lbo 
beiderzijdrs onnoodig, ende een proteft tegen de byvoeginge genoeg was 
geweeft. 't welk den Advokatenin de Vertrek-kamer is aengezegt voor 
Paefch, 1681. hoe onnut iòude het anders geweeft hebben , indien 
d'exceptie was geadmitteert of gerejeâeert; twee fententien over een 
trivole exceptie uyt te worftelen, gelijk hadde moeten gefchieden ende 
altoos móet, foo wanneer exceptien van exceptien ter bane koomen. 

13. Ook in diergelijke veelvoudige voorvallen hebbe qualik anders -
gezien, of fulke exceptien waren in der daedt middelen van antwoor
den op d'eerfte exceptie, invoegen als exceptie van exceptie gerejec¾eert 
wierde, foo quamen defelve reeden in d'amwooràt exceptionis wederom-
me ter baen; defwegen moogelijk alfoo wel recht foude zijn, dat de 
exceptien van exceptien in't algemein wierden afgekeurt&c. als in cas 
van executie, 't is immers waer, als de exceftie aengefrek wort niet op 
de maniere by de Ordonnantie voorgefchreeven, dit (oude een mid
del zijn verfcheiden van antwoort exceptionis, maer executie wort ook 
wel aengeftelt tegen de forme der Ordonnantie,en evenwel laet men daer ; 

geen exceptie toe. De excipieerde kan de faute lbo wel by antwoordt 
als by nieuwe exceptie aenwijfen, By exempel; yemant ftelt exceptie 
nae dat partije een perjïfiement om te antwoorden , tegen hem hadde 
bekoomen; in welken gevalle, .gelijk, elders gezjgt is , d'exceptie ver-
looren wort. Dit by antwoort exceptionis aengeweefen zijnde, geeft 
reeden tot rejec¾e, fonder dat exceptie van nooden is, immers nae 
goede reeden van rechte. 

X I X . K A -
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XIX. KAPITTEL. 

Van Cautien ter %tke "panpùryt. 

Van Cautie Voor pleits-onkoften. Van in Hecht te fitllen Verfihynen. Van iïoràon-
ndntien om çicb behoorlijk te quahficeeren. Van cautie en het gestijfde te Voldoen. 
Van ratihabitie. Maniere ende gemeine inhoudt Van die cautien. 

i . • "> Er wy noch overtreeden tot de middelen van antwoorden , 
• H Soo moet 'er een woordt gezegt worden van Cautien die pleyts-

J L ^ halven worden geftelt, ende waer over ook exceptien kon-
nen worden gemaekt : de fòorten van fodanige cautien zijn voorna-
menthjk vier , ten eerften voor pleyts-on koften, ten tweeden, van 
in recht te lullen verfchijnen, tenderden, van het gewijfde te betalen, 
ten vierden, die van ratihabitie. 

a. Cautie voor pleyts-onkoften wort geè'yfcht van een Impetrant 
die niet begoedigt is indefe Provintie, het zy alhier of elders woonen-
de; fonder dat echter veele goederen tot defen einde vereyfcht wor
den , alfoo defe koften meerendeels van weinig belang zijn. 

3. Maer het is hiej1 boven gezegt, dat fulx niet ten eerften by ex
ceptie moet worden voorgeftek, maer de Gedaegde moet het van aen-
begin, eer hy dient van antwoordt, eyfchen, met protefl van by gebree-
ke dies, exceptie te lullen ftellen, maer als hy ten eerften dage die
nende , daer van heeft ftil gefweegen, foo kan hy zich naderhandt 
defwegen niet opponeeren, fchoon ook de cautie by den Impetrant fel-
ve mochte zijn gepræfenteert, hy kan in defen gevalle wel dringen op 
de cautie , maer het is hem niet geoorloft, naer eens geantwoort te 
hebben, defweegen exceptie te ftellen, of oppofitie te maken, gelijk 
verftaen is in de làke van Lattrem Rijpens Impetrant en oppofeerde , con
tra Dirk,Beerns Vrjburgden % f ulij 1680. de gedaegde konde Ordonnan-
nantie by rekeft , tot dien einde verzocht hebben , maer't proces 
daerom nae de litis conteflatie te ftremmen was tegens reden , om dat 
de litis conteflatie een ftilfwijgende onderlinge Confènt in heeft, dat 
gebreeken van die foorte wech ende op neemt. 

4. Cautie van in recht te [uilen verfchijnen, wort geëyfcht van de 
Gedaegde wanneer hy fufpecl is^ van zich te fullen ontrecken , ge

i l Deel. Sf lijk 
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lijk die van een "mifdaedt wort aengeklaegt , ende niet in hechtenifle 
koomt. van gelijken, al die wettelijk gearrefteert is, om penninglijke 
fchuldt, kan dacr van niet worden bevrijdt, als door behulp vandefc 
cautie ; het felve is te verftaen van ordtnantie by het Hoff tegens een 
vreemde gegeeven , van niet te vertrecken , eer hj zjch behoorlijk, [al 
hebben gequalificeert. 

j . Dikwils is getwijvelt hoedanig die qualificatie behoorde te zijn, 
fomtijts eyfchen d' Impetranten niet meer als keure van een huis om te 
citeer en , fomtijts zetten fy'ér by cautie om het gewijfde te betalen, 
zelden hebbe gezien, dat 'er geëyfcht wierde cautie van in rechte te Sul
len verfchijneiî. 

6. Wat het eerfte ængaet, keure van een huis om citatien tekon-
nen laten doen , is noodtfakelijk voor alle vreemde foo wel eyfchers 
als verweerdeers, om dat men anders met hun niet procedeeren kan. 

7. Ook konnen de vreemde niet begoedigt ende gedaegde zijnde 
met geen reeden weigeren, de cautie van int gerichte teverfchijnen, en 
daerom mag ende kan defc by het verfoek van qualifîcatie gevoegt ende 
gevordert worden. 

8. Maer tot de cautie van het gewijfde te betalen , is niemant ge
houden , als die verdacht is van te willen vlieden, (a) mitfgaders die 
voor een ander intervenieert, dat is, fijn pleytfàek op hem neemt, en
de voor hem antwoordt , waer van elders gefprooken is : nademael 
echter op veele nabuirige plaetfen de Vriefen en andere Vreemdelin
gen fonder onderfcheidt tot de cauiie van't gewijfde te voldoen, wor
den geperft, foo is het niet buiten reeden fodanige vreemdelingen, tot 
wiens huife men dat recht gebruikt, alhier ook tot her felve te 
houden, (b) 

9. Is noch overig de cautie van ratihahitiet die foo in als buiten recht 
wordt gedaen, doch alhier koomtfe niet in bedenken, als voor foo veel 
fy in het begin van een proces te pafTe koomt. 

10. Soo wort fy vereyfeh vanden Impetrant, die zich draegt als laft-
hebbende van een ander, maer fodanig dat'er yetsaen ontbreekt, en
de de laft niet volkoomen is, gelijk of een procuratie gefchreeven was 
by geen Notaris, noch Secretaris of yemant, welkers procuratien in rechte 
toegelaten worden. \ • 

11. Mede heeft dele cautie plaets in nabeftaende vrienden, die gantlch 
geen laft konnen toonen, want fulke nae reebten ook met defe cau
tie worden toegelaten , gelijk voor defen is aengeweefen , het welk 

by 
f») Sana. 1.17. 3. (b) per ea qu* tradit Sana. d. tit. 17. de f . j . 
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by ons ook dagelijks in gebruik is, maer het eerfte foo veel niet, hoe
wel nae rechten ook fèeker, en van nuttelijk gebruik. 

\i. Alle defe cdutim zijn twee-leedig, beftaende uit een belofte en
de aenneetninge des geenen diefe doet ende uit fèeker of borgftellingc 
voor het geene aengenoomen wordt, de rechten eyfehen borgtochte 
ten meeften , maer zijn ook fòmtijrijs met hjfoteeJ^vmgoederen te 
vreeden , en om dat heedenfdaegs de lieden fwaerlijk tot borgtochte 
konnen gebragt worden, foo worden defe cautien doorgaens toegela
ten , onder generael verbandt van goederen, als die voor handen zijn. 

Tg. Des moet fodanige cautie ende iekerfteliinge in een befonder 
inftrument nae gewoonlijke forme ten proceflè worden overgeleidt, 
en is niet genoeg dat voor aen in het libel gezegt werde dat d'eyfchet 
onder verbant fijner goederen caveert enz., gelijk meermalen by den tïove 
verftaen is, met namen, in de fake van Juffr. B. requirante en exei-
pieerde contra Dr.P.I. Requireerde ende exápient den 21, Meert. 1680. 
doch als partije zich daer niet aen keert, wordt het ook wel dikwüs 
overgezien ende geleeden indiervoegen. 

XX. K A P I T T E L . 

Van Antwoorden. 

Middelen van jînftooort fimtjjts met Exceptien eens, Vannen ook (e met by Aen lich
ter in acht komen, fonder dat exceptie geftelt %y Sodanigeexceptiengerejetleert, 
konnen ten principale» herhaelt "toorden. Onderfibeidt der middelen Van anftooort. 
Exempelen daer van, die Van nulliteit, Van achort, Van d"t»ang, bedroch, on-
getelden gelde , Van eedt ende gCtoijfder ding. Of een uitgelatene exceptie by den 
Hgchter mag bygedaen ende Vervult "borden. 

1. " V \ 7 " T Y hebben hier boven gezegt, dat alle middelen, waer door 
\ \ / een gedaegde zegt dat d'eyfcher.fai verklaert worden niet 

• » ontfangbaer ,gantfchelijk̂ ofte -voor alfnoch , behoort tot Ant-
wooit, ook fomtijts, wanneer de Gedaegde den eyfcher wil hebben af-
gezjegt) foo als hj procedeert, want-dit anders ook wel paffen kanop«:.-
ceptien. 

z. Staende te weeten, dat de exceptien ook dikwils by maniere van 
atitwoort konnen worden veorgeftelt, ende by gevolge, dat de Rechter 

Sf 2 daer 
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daer op wel acht mag en moet neemen, Schoon geen exceptie gefteit 
mochte zijn. 

3. By exempel, yemant doet aenfpraek als moeder, en wettige voor-
ftánderjft over hare kinderen •, en dat geflerkt met haer man, dit was ab-
furd en tegen rechten , de Gedaegde hadde echter geen exceptie daer 
tegens gefteît, maer in de volgende fchriftuire de faute aengeweefen, 
daer was bedenken of de mifflag door de Ut» contefiatie was gebeetert 
ende Wechgenoomen, maer is verftaen dat partijen door de litis con
teftatie niet konden geeven een qualiteit by de wetten verbooden, en 
is fy daerom in de eyfch voor hare kinderen verklacrt niet ontfang-
baer foo als 'er wierde geprocedeert, in de fake van Barbara Jacobs con
tra de Heere E: van A. oen 4. November 1680. 

4. En foo kan het dikwils gebeuren in alle middelen die nulliteit van 
proces medebrengen, gelijk als 'er is, dat yemant geen laft heeft om 
actie te maken, noch qualiteit om het fêlve te doen, en diergelijke, 

5. Maer alle fauten die door confent van partijen konnen worden ge
beetert , moeten by exceptie worden voorgeftelt , fonder dat nae de 
litis conteftatie daer op acht kan worden genoomen, gelijk als dat 'er 
gebrek is aen de procuratie , dat de perfòon niet bequaem is om in 
rechte te ftaen, ende foo voorts. 

6. Het onderfcheidt tuffchen middelen van exceptie ende van ant-
woort is niet altoos lbo klaer ende voor oogen , immers Ipeelen de 
Panijen in geen ding meer, als dat fy principale middelen by maniere 
van exceptien voordellen, waer op dan gemeinelijk volgt rejeüie, be
houdens, dat de middelen byantwoort mogen gebruikt worden r doch 
was moogelijk niet ondienftig dat falx meeften tijt gefchiede met de 
koften, om de losfigheit of quaetaerdigheit in defen wat in te binden. 

7. Maer het is de vrage, wanneer een exceptie gerejecïeert is fonder 
byvocginge van refirvatis mediis ofte behoudens middelen , of dan de 
reedenen der exceptie noch ten principalen konnen worden bygebracht, 
ende voorgeftelt zijnde of de Rechter acht daer op.neemen kan, wel 
t e weeten , indien- de reedenen lbodanig ¾ n , dat fy ook ten princi
palen konnen dienen , ende de fake betreften. 

8. Wy meinen van jae , nadermei d'uitfprake over d? exceptie niet 
anders «ude mont heeft, aîs dat de Gedaegde M gehouden zijn, met 
-áen, Impetrant litem te cotitefleeren, waer door de middelen die nae de 
litis conteftatie tot decifie der fake behooren, hem niet afgefneeden zijn, 
maer alleen dat de Rechter niet heeft verftaen datfeby maniere van excep-
**?fouden dienen,- en is û£o& verfcheidenmalen mijns weeren by den 
•' .. ' • Hove 
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Hove verfhen ende gedaen. waer uit dan blijkt, dat de woorden van 
refervatis mediis niet even altoos nootfakelijk,tnaer eenigzins ten over
vloede ende fiulagement van d' Excipient by d' uitlpraek worden ge-
voegt ; edoch middelen die alleen zijn exceptioneel ende die door de 
litis contejfatie mogen worden op-ende wechgenoomen, konen nae re-
jeÜte der exceptie niet meer aengemerkt worden. 

9. D e middelen van antwoort zijn of met ontkenninge van het geheele 
feit , of met bekçnteniffe van bet feit door middelen van recht ende billijk^ 
heit , het eerfte gefchiedt, wanneer men zegt aen den eyfcher niet 
fchuldig te zijn het geene hy koomt te vorderen. 

10. De middelen van recht onder toeftemminge van't feit zijn pe
remptoir of dilatoir. peremptoire middelen zijn , waer door een ey
feher abfoluitelijk wort verklaert niet ontfangbær , en defè zijn we
derom tweederley , eenige maken den eyfch van aenbegin nul ende 
nietig , andere zijn bequaem om den eyfch wech te neemen ende te 
dooden. 

11. Tot d'eerfte fòorte behooren alle middelen dieeenverbintenifle 
en ac¾e daer uit gefprooten ipfo jure, dat is, onmiddelijk door kracht 
der Wet nul ende t'onwaerde maken , als daer is bétalinge, quijt-
icbeldinge , fchult-vernieuwinge, handelbraek, verlijkmge, en lòo 
voorts , waer van gefprooken is in 't laefte van het derde boetç. 

ia. Middelen die dên eyfch wechneemen ende dooden zijn alle re
denen die een aó¾e nae fubtijlheit van rechten geldig ende beftendig, 
door aenwijfinge van billijkheit ontzenuen ende krachteloos maken, 
hoedanige nae Keyfèrlrjke rechten eygentlijk worden genoemt «r-
eeptien peremptoir, en zijn van defè veelderleije foorten, als het middel 
van accoort , van vreefe, van bedroch, van ongetelden gelde, van 
eedt, van gewijfder fake, en diergelijke. (a) 

i¾. Eerltelijk, accoort of beding van niet t'eyfchen kan geen obli
gatie te niete maken, om dat evenwel de fchult waer lijk is opgeleidt, 
en om dat de ouden niet verftonden dat alderhande woorden van be
ding foo gewichtigen kracht fbuden hebben , maer fy. wilden tot dien 
eynde feekere formulieren van woorden, die een plechtelijhe qttijtfcheldinge 
mede brachten, edoch om dat een man by fijn woorc moet ftaen, foo 
deeden de Rechters foodanige bedingften goedt als fy ten antwoorde 
Waren voorgeftek, en eerder hadden fy geen kracht. 

14. Wie door vreefè gedwongen, cï door bedroch mifleidt is om 
eenig contract aen te gaen, is nae ftrengheit der Wetten verbonden,, 

"*'' S-S 3 03-
(-) Viitübis &feqq- quadix intrahH. adtitjnjt.de Mxupt. 
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om dat een gedwongene ende bedroogene wille (doch def/met altoos) 
ook is een wille, maer om dat niet betamelijk is, dat gewelt en be-
dróch fijn meefter fal baten , foo wort de verbintenifîè krachteloos, 
met het felve ten antwoorde by te brengen ende te bewijfen. 

i ƒ. Die in een brief gefchreeven ende bekent heeft dat hy geit te 
leen heeft ontfangen , is verbonden om het fèlve geit op te leggen 
ende te betalen , maer binnen de twee jaer aengefprooken zijnde ," 
kan hy door exceptie van ongetelden gelde de betalinge ontleggen, 
iòo verre d'andere geen tellinge be wijlt ; niet wordende aengefproo-
ken, kan de Schrijver des briefs den houder binnen de twee jaren laten 
roepen om het handtfchrift wederom te geeven, of hy kan proteftee-
ren van geen geit te hebben ontfangen, gelijk^eldersgezegt is. 

16. Die by opdrachte van den eyfcher een eedt heeft gedaen van 
niet Schuldig te zijn , blijft evenwel verbonden indien hy waerlijk 
Schuldig i s , jae felf die van de Rechter is vry gelprooken, wort by 
de Wetten niet vry gehouden van de Schuit, indien fy klem op hem 
heeft, maer aengefprooken zijnde kan hy zich verweeren met ex
ceptie van eedt ende van gewijfcier ding. 

17. Daer zijn noch veel andere middelen van diefòorte, gelijk die 
van het Vellejaenfche ende Macedoniaenfche Raeds-befluit , waer door 
kinderen in vaders macht, en vrouwen haer tegen geltleeningen ende 
borgtochten verzetten konnen , gelijk mede een bezitter ván goedt 
daer over gepleit wor t , een eyfcher ondertuflchen geduirende 
het pleit kan afwijfèn, en wat diergelijke meer in Rechten en in 
de praétijke voorkoomen. 

i8. Staet ook te letten op het onderfcheidt tuflchen de middelen 
van nulliteit ende van exceptie peremptoir, dat d' eerfte kracht en efFeóT: 
hebben lbo haeft fy gebooren zijn , en de tweede niet eerder als fy 
voor recht hebben gedient ende ten antwoorde zijn voorgeftelt ; by 
exempel j compenfatie ofte verlijkioge flut de loop van intereflen foo 
haefl: de wederfchult is gebooren , maer een bloot bedingft van niet 
te lullen eyfchen heeft nae rechte die kracht niet, foo verre de Schuit 
te gelijk niet is gequiteert, of anders quijtgefcholden, waer toe hee-
denldaegs geen formulier van vaftgeftelde woorden gebruikelijk is, 
felf pleits - accoort of tranfaiïie vernietigt.de fëhult niet , of daer 
moet quijteeringe by koomen, anders geeft het niet als exceptie. 

19. Onderfcheids reeden ende effèiï is, om dat dele laefte den Rechter 
kende uit het Proces , fchoon partije daer op hem niet mochte be
roepen, evenwel den Impetrant doen verklaert worden niet ontfangbaer. 

po. Maer 
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ao. Maer als principale middelen van exceptie door de Gedaegdeniet 

Worden bygebracht, lbo blijft het recht van de Impetrant geheel ende 
daer volgt Condemnatie,' fchoon de Rechter kennifle van het exceptio* 
mele middel uit de Proceduren felfs heeft konnen hebben ; om dat 
het den Rechter niet geoorloft is , faken van feiten ende gevolgen 
daer u i t , by partijen naegelaten tefi/ppleeren j alfoo die feîf weeten 
moeten, waer mede: fy haer behelpen willen of niet. 

a i . Volgen de dilatoire middelen van antwoort die wederom twee-
¾lerley zijn, eenige fluiten den eyfch uit voor alfnoch ende eenige fò® 
als d'Impetrant procedeert ; die van d' eerfte foorte zien op de fake fèlf, 
d' ander op het gerichte , op de perfòonen des gerichtes , of op de 
wijfe van het proces aen te ftellen. 

z%. Dilatoire middelen rakende de làke fèlf zijn defe, eerftelijk vaö 
accoort of bedingft om niet te eyfchen binnen feekeren tijt of vaft 
een fêekere perfoon, {want alfdanjijn erfgenaem kan aengefprooken wor
den ) of hy felf nae verloop des tijts , en foo dikwils eylch gefchiedt 
voor en aleer de tijt verftheenen is, ten ware een gedeelte der fchult 
of het eene termijn al was verfcheenen en onbetaelt, dan magmen 
de volgende termijnen mede wel eyfchen , mits d' executie werde op
gehouden tot de refpeótive verfchijn-dagen toe , gelijk, elders reedt 
gez.egt is. 

23. Dilatoir is ook d' exceptie van ordere ofte excusjte , die gegee^ 
ven wort aen borgen ende bezitters van hypoteeken , immers als de 
principale fchuldenaers onmachtig zijn om te betalen , want fy kon-
nende voldoen , foo is defe exceptie peremptoir, (b) 

24. Van gelijken het beneficie van competentie foo genoemt , waer 
door fèekere perfòonen niet t'eenemael konnen worden uitgefchudr» 
maer levens nootdruft behouden moogen , geeft een dilatoir miduel 
foo verre de perfoon naderhant tot beeter fortuin mochte geraken, 
anderzins is en blijft het peremptoir. 

25-. Die uitftal van het HofF verkreegen heeft tegen fijn fchulde
naers, dat men gemeinelijk qstinquenellen noemt , heeft ook dilatoire 
exceptie, lbo lang als die tijt loopt , en wat diergelijke meer moo
gen zijn. 

26. Middelen waer door d' eyfcher wort afgeflagen, daer ende foo 
áls hy procedeert, zijn ten deele exceptioneel, waer van in het voor-
gaende kapittel » ten deele konen- of moetenfe by antwoort dienen -r 
yemant eyfch neemende voor fijn bloedtvrient fonder laft, en fonder 

cautie 
(t>; sanà. 1. 7. 2. . 
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cautie de rato ofte van goetkeuringe, kan nkt¾lleenby exceptie wor-
•den geftut, maer foude ook het felve ten principale konnen worden 
bygebracht, om dat het gebrek van laft altoos kan worden te°en-

f eworpen , (c) indiervoegen dat het gemeinelijk abfoluit doet ver
laren niet ontfangbaer , edoch in bloetvrienden foude het moeten 

zijn, gelijk hy procedeert , om dat den felven niet ontbreekt , ak het 
vereyfeh van cautie, waer mede by het gebrek van laft vervullen kan. 

%j. Van gelijken, die geen behoorlijke quaUteit^ of geen bequame 
conclufie neemt, fchoon anders hem al recht gefchapen is, wort even
wel fio hy procedeert afgeweefên , foo verre de mifflach in de conclufie 
by den Rechter niet kan worden verbeetert, waer van gehandelt is hier 
boven in het Kaf in. van 't Libel, alle dagen koomen hier van exem
pelen voor, die uit d'eygenfchap van yder handel en aófcie moeten 
worden geoordeelt, lbo nae rechte behoort. 

a8. De vrage is, of een Rechter uit het vervolg der fake merkende 
dat den Gedaegden eenig middel van antwport gefchapen is, dat hy niet 
heeft gebruikt, noch tot fijn voordeel aengetrocken, het felve mach 
vervullen, en daer op in het wijfen acht geeven : in defen moet on-
derfcheidt werden gemaekt, tuflehen het geene in feiten beftaet, en-
de het geene niet anders is als een reeden van rechte; wat dele laet-
fte aengaet, daer op moet een Rechter altoos acht neemen, ende ge-
ühiedt alle dagen , dat het Hoff reeden van decifien heeft, waer op 
by partijen of haer Advocaten niet eens gerept of nauwelijks gedacht is. 

2.9. Middelen in feiten beftaende zijn tweederley , eenige die den 
eyfch ipfo jure , dat is , onmiddelijk door de Wet vernietigen , dele 
wanneer fy den Rechter uit het proces gebîijken, foo mach en moet 
hy daer op fijn oordeel richten , maer niet blijkende uit het proces, 
lbo kan het de Rechter niet vervullen , fchoon hy van elders daer 
van verfeekert' was, ende fulks om voor te koomen, dat geen Rech
ters , die menfehen zijn, op voorgeeven van fulke buiten rechtelijke 
kennifle partijen ongelijk fouden doen. 

¾Q. Andere feiten, wær uit exceptie voortkoomt, peremptoir of dik-
toir , konnen by den Rechter niet worden gebruikt tot Aecifie der fa
ke , wanneer fy by den Gedaegde niet worden voorgeftelt ende ge-
dreeven, of daer moeft een Wet zijn, die het uitdruckelijk van defè 
of geene exceptien mochten beveelen, gelijk onfè Ordonnantie doet 
ten aenzien van de præfcriptie der kleiiîe boekfchulden en dierge-
lijke* (d) buiten dat & exceptien moeten worden voorgeftelt ende men 

moet'er 
(c) !.%$.€.deîmurator. (d) eerjleboek tit, 1$. 
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moet'er ¾ich op beroepen of ly doen geen n u t , û was'er ook een 
Wgt die d' aftie mochte zeggen gedoodet ende vernietigt te worden 
door een exceptie , wanneer fy het echter een exceptie noemt, lbo 
moetfe gebruikt en opgeftelt worden; dies een vrouwe wordende aen-
gefprooken uit borgtochte, of een zoon in vaders macht zijnde wee-
gens geleent geit, Ichoon defè beide ac¾en door tweebyfonderewet
ten krachteloos ende nietig gemaekt worden, dewijl echter die felve 
wetten tot dien eynde middelen van exceptie geeven , lbo moet een 
vrouwe ende een zoon niet opwerpende defè exceptien gedoemt wor
den ende betalen, (e) 

31. Infgelijx moet een borge of een bezitter van hypoteek nietop-
poneerende exceptie van excmfie , Schoon uit den procefîè gebleek dat 
de principale fchuldenaer wel konde betalpn , des niet tegenftaende 
gedoemt worden, gelijk by den Hove verftaenis,tezienby •Sonde, (f) 

32. Doch is te weeten , dat'er verfcheidene foodanige exceptien. 
ook fèlf nae de fèntentie, en als het op executie aenkoomt, konneri 
worden voorgeftelt, te weeten, eerftelijk alle reedenen, datdefchult 
van onwaerden en d' ac¾e nul is , die wel geen exceptien in Rechte 
genoemt worden, maer echter zijn 't middelen van antwoort, die ge-
allegeert moeten worden, om datfè de Rechter niet raden kan. 

33. Daer te boven de Exceptien , die genoemt worden uit het Se-
natttfconfttltum Feüejanum ende Macedonianttm, en eyndelijk alle reede
nen, waer door men aenwijft , dat de Triumfant het fijne reede be-
koomen heeft ende hem is goetgedaen , konnen nae de lèntçntie 
voortgebracht worden.* 

34. Achter de antwoort voegtmen gemeinelijk Reconventie, als die 
valt , waer van gehandelt is in 't 5*. boek. 1 j . kap. hoe wel 't ook wel . 
gefchiedt in de volgende Schriftuiren. 

(e) l.iuff ad Sc. Macedon. Sana. lib. 1,1.7. de f, %. Verf. fy-Cmt; junbla def. $.fub 
fin. C) uboektit.y.def.î. 

I I Deel. Aaa X X L KA< 
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X X I . K A P I T T E L . 

Van Litis contéftaùe. 

fVat Litis conteflatte ?y ende henaminge desfelfs. Hoe kortfy moet Voltrocken ¾w-
àen ' Hoe Verre fy door exceptien Itort opgehouden. Bygenfchappen ende effeBem 
desfelfs, met exempelen betoont. 

i. • J* Yfeh en antwoort maken Utisconteflatie r welke niet anders 
• H is als een vaftftellinge van het reeht-geding, door den eyich 
* >4 van den Impetrant ende antwoort van de Gedaegde. in het 

lâtijn wort het genoemt conteflatte, dat i s , zamen betuiginge, omdat 
eertijts partijen voor recht het geding aenvangende d' omftaenders 
beide tot getuigen namen, in d'oude Friefche Wetten wort het ge
noemt fechtwin en Sekwirt , f echt beteekenteyfch, ende Sek. verfàken. 

a. Soo moogelijk die woorden beide niet zien op de Gedaegde, die 
den eyfch of bekent of verfaekt , want lbo keren ook de Docto
ren, dat litis.conteflatte gefchiedt of verfakens of bekennens wijfë, met 
verfaken als de gedaegde plat uit het verhael van den eyfcher ont
kent; bekennende, wanneer hy het verhael wel toeftaet, maer zëgti 
dat hy om behoorlijke reedenen niet is geBbuden den eyfèh te vol
doen , waer toe ftrecken de exceptien peremptoir, (a) maer die acle 
Van aenneerninge van aenbegin wil pafleeren, fnijdt litis eonteftatie af. (b} 

5. Een gedaegde is niet gehouden tesftont op het libel fijn ant
woort te leeveren, maer heeft daer toe den termijn by d' Ordonnan
tie geftelt , welke is voor de Neder-rechter binnen acht dagen , als 
mede voor Commijfaris van den Hove j ten ware by delen korter oi 
langer termijnen om reeden werden geftelt, ofte by partijenberaemt. 
Op de rolle van den Hove moet het antwoort geleevert worden bin
nen drie weeken vol zijnde verloopen. (c) 

4. d'Advocaten voor den Hove pleegen , gelijk elders gezegt is, 
niet altoos ten dage dienende, libel en antwoort te leeveren , maer 
fy neemen gemeinelijk aen op feekeren rijt te leeveren, en dan wort¾r 

'm 

(a) Sichard. adtit. C. de Ut. conteft. ddpr.n. «T. &aåh un. ».2. O5) arg.•/. 105. 
#• &•folut.l.j^d.'Brocurat. (c) Ord,3.boektit.i.art.i%.enietit.iÉ.m. uj. 
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jn de rolle âengeteekent , <C asfdvocaet 2v". dient van libel ever acht dag
gen of op d? eerfie rechtdag nae de vacantie te leeveren , waer op des ge-
daegdes Advocaet Zegt, het libel niet wijders t admitteeren als behoudens 
exceptien ende defenften, (à) waer van hier vooren al gerept is, en ge-
zegt^ dat die woorden niet ophouden de luis conteftatie ,- maer datnee-
vens het ftellen van exceptie buiten de drie bekende foorten, de litis 
conteftatie te*"Zamen moet gaen, volgens Ordonnantie, ad omnes fines, 

5. Evenwel, nademael dit in de prac¾jke lbo niet wort waergenoo-
men , foo kan noch wel nae't admitteeren van het libel onder dat 
proteft, foodanige exceptien worden geftelt, als niet anders , dan uit 
de vifie van het libel konden worden geopponeert, ende vervolgens 
kan noch in diervoegen de litis conteftatie wel voorgekoomen worden. 

6. Doch als een van de gemelde drie exceptien ten eerften dage 
dienende wort voorgeftelt , te weeten , declinatoir, litijpendentie, ofte 
gewijfoer ding , ende daer op rejeftie volgt , foo wort verftaen daer 
door onmiddelijk de litis conteftatie begaen te zijn , even als of de ge-
daegde van antwoort hadde gedient, 't welk is het gewoonlijke tee
ken , waer by men de litis conteftatie vaft ftelt; want al foo volgens 
Ordonnantie geen exceptien voor de tweedemael. voorgeftelt moogen 
Worden, foo is klaer, dat aen de kant des gedaegden niet is, dat de 
litis conteftatie foude konen ophouden, invoegen d'Impetrant xa&rejeÜie 
van exceptie terftont kan lichten commiffie poft litem conteftatam, lbo 
men Ipreekt, om enqueften te neemen, gelijk al aengeteekent vinde 
by Herbay én Saekma in haer kant-teeheningen op d' Ordonnantien, titel 
van litis conteftatie, alwaer fy zeggen , foo by het Hoff geweefèn te 
zijn, op het rekeft van Roelof'fans, den ZQ fanuar. 1611. 

r 7. Doch gelijk in fuiken gevalle de Gedaegde noch in fijn geheel 
is , om by fijn antwoort foodanige conclufie te neemen , als hem beft 
lal dunken , foo heeft ook d'Impetrant gelijke vryheit, om fijn con
clufie te veranderen nae rejeüie van des gedaegden exceptie, foo als hy 
fal bevinden, gelijk by den Höve verftaen is in de fake van felle Tjeb-
bes reducent, contra Cornelis Damis reduceerde, volgens getuigeniffe van 
Nauta voorgevallen, den 18 OElober 1636. 

8. d' Eygenfohappen ende efFe<¾en van litis conteftatie zijn, ten eer-
ften, dat fy maekt het begin van 't Gerichte, eygendijkalfoogenoemt, 
want het woort ruimer genoomenzijnde, lbo is d'eerfte citatie d'aen-
vang: van het Gerichte, fy is daer te boven de grondt, en als de 
boekfteen van het Gerichte , (e) ende fy is oorfake, dat men zegt 

A a a % partijen 
Cd) Sahis txceptionibus & defenfwnibus. (e) l.M-C,d,litisconteJt. 
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partijen in het Gerichte aîs een contraö aen te gáèn i (f) waer vaa 
eenige gelijkheit is in d'eyfch en d'antwoort. 

g. Hier door is het, dat d'aétien met de Litis contefiatie een anderen 
aert aenneemen ; zijn fy te vooren geweeft tot wraek of tot ftraffe, 
fy worden nu , te meeten nae de fententie , gereekent op het intereft, 
waren fy te vooren niet gefchapen tegen ,d' erfgenamen , fyfgaen nu 
over tegen den fel ven ; duirdenfé te vooren maer voor eenigen tijt, 
fy worden nu geduirig. (g) 

io. Jaë d'oude ac¾e gaet wech, en daer koomt een nieuwe in de 
plaets, van gewijfder ding , welke lijn eygenfchappen ende effeèten 
ontfangt van de litis contefiatie, by exempel; een vader is niet gehou
den uit de mifdaedt van fijn zoon tot gek-boeten of vergoedinge ivan 
fchade , (want nopens lijfftraffe verffoet zich felf) maer als de zoon 
gecondemneert is, föo kan de vader aengefprooken worden met ac¾ie 
van gewijfder ding, en fulx üit krachte van't oneygentlijk contraé¾, 
't welk in de luit contefiatie verftaen wort te zijn. (h) 

i l . Wel te weeten, de uitkomfte van defe effecten wort niet eer 
gefpeurt als nae de fententie ; dan koomt 'er een ganfch nieuwe atlie, 
die men noemt van gewijfder ding , ende is, als gezegt, geduirig, 
overgaende op den erfgenaem , en wordende gereekent als op het 
interefi, al was het een ac¾ie van Injnrie geweeft. 

ia. Daer te boven, fy maekt dat alle bezitters, van quadertrouwe 
gereekent worden , en dienfvolgens , dat fy van de litis contefiatie af 
de genootene renten ende vruchten moeten betalen ;, (i) fy maekt 
ook een lafthebber eygenaer van het pleit, (k) ende voorts is. het een 
reegel, dat litis contefiatie niet en verergert het recht vandeneyfcher, 
en daerom verlieft defelve fijn pandtrecht ende privilegie, ten aenzien 
van het felve, niet. (1) 

13. Noch moet hier toegebracht worden, dat litis contefiatie maekt 
preventie, (m) en dat fy de verjaringe doet ophouden, 't welk echter 
citatie ook doet , gelijk hier boven al gezegt is , dat fy wechneemt 
d'exceptien de fake niet betreffende, en maekt yemanteen vreemden 
Rechter onderworpen, (n) ende wat dies meer op verfcheiden plaet-
fen gezgt is ende noch te paffe fal koomen. 

14. Eenige van defe effe&en hebben ook plaets, feo haefi'er eyfih 
genoomen ' 

ff) /. 3. §• 11. ff. i. pecul. (g) /. 6. § uit. ff d. re juåic. (h) d. /. 3. f. i r . 
0) l-f- §• hn- «^ uit. ff. d. ufiir. / 15 /. 10, in pr. ffd.ber. pet. (*) 1.11. Cd. 
frocur. (I) l. 3. ff. qui pot. in fign. I. 1%. $.4 ff'd.pign. (m) / \o,d.j{idie» 
Sand.i.j.i' (n) l.ip.C.d except.&ereç-ddw.C.d.tit.cont.injirt., 
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genomen is, te Weeten fulke, welkers eygenfchap niet beftaet in dege-
lijkheit van contrac¾ , maer in het ftellen van de gedaegde ter quader 
trouwen, hier van -is 't dat de fchuldigheit toE renten en vruchten, die 
men zegt van de Ittis comeftatie te beginnen , terftont nae genoornea 
eyfch fijn aenvatig neemt, (o) 

1 ƒ. Van, gelijken, als men zegt dat aé¾ien litigreu? worden met de 
ttk comeftatie, foo is het ook te verftaen van den eyfch ai, Q>) hier 
van is gehandelt inde Recht-dagenîzxwdebonfdagen 1681. H. V.hadde 
gecedeert aen de Heer J. V. W. feeker reft van obligatie, fpreekende ia 
het geheel ter fomma van twee duifent guldens tot lafte van A. van 
der C. die de fèlve obligatie voor dato van de ceffie al wederom had-
de ingeëyfcht, door dien by H. V. niet ea was naegekoomen hetac-
koort ten dien aenzien gemaekt; op dien eyfch voor CommiiTaris ge-
noomen, was noch niet ge-antwoordt, de Heer J. V. W. fprak uit 
de ceffie den Debiteur aen, die voor exceptie zeide, dat over die ob
ligatie reede proces was hangende , welke exceptie wierde ge-admit-
teert , om reeden , dat de actie ten tijde van de ceffie litigieus was., 
fthoon dat 'er noch geen Hm contefiatie was ende niet tegenftaende het ge
ne by de Rechtlgeleerden gemeiaelijk wordt voorgè¾elt, dat de actie 
niet wort litigieus, als nae de litis-conteftatie. 

16. Wort noch tot de effeSlenàer Litisconteftatie gebragt, datlyiV*. 
ventte maekt, ende de verjaringe doet ophouden; "t welk echter • citatie-
©okdoet, gelijk in ' t heft vanh 1 Kapittel reede gezegt is. 

17. Noch , dat fy weahneemt de Exceptienr invoegen hier boven 
uitgelegt, ende maekt yemant een Vreemden Rechter onderworpen, 
ende wat dies meer op andere plaetfen gpzegt is ofte noch gezegt fal 
worden. , 

18. Noch is te weeten dat Utis contefiatie indiervoegen degrontvan 
het proces legt, dat de Rechter op het gene naderhandt voorvalt geen 
acht neemen mag, (q) immers niet ten aenzien van den eylcher, foó dat, 
als hy ten tijde van fijn eyfch geen recht heeft gehadt, fchoonhyhec 
naderhandt mocht hebben bekoomen, kan hy echter voor áieinftantie 
niet triumpheeren , en heeft dat ook op fijn maniere plaets in d'exce-
ptien y konnende den excipieerden niet helpen het geene voorgevallen 
is, nae het dienen van d'exceptie: neemt, gyfteltexceptieprocuratoir 
tegen partij Advocât van dat hy geen láft heeft, hy byfchikt dat fijn 
meeûernoch voor het antwoort hem procuratie fendt, fulxkand'êx-

A a a 3 ceptie 
(o) L 25. §, 7. ff. d. hareâ. feu (p> l a". C. d. Mg, 00 L a$. 

ff. d.jud. 
è 
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«¾ptie procüratoir niet ftutten , gelijk by denHovemeermalenisver-* 
ftaen, fpecialijk op den tweeden Becemb: 1679. 

19. Wederom, gy laet citeeren voor het Hoff yemant die ten eer* 
ften niet gehouden is, aldaer te verfchijnen, hy ndt exceptie, gylaet 
terftont citeeren andere lieden tot defèlve lake behoorende endewoo-
nende in andere jurifdi&ien, om alfoo die vaahet Hoffvaft te maken, 
' ten helpt niet tegen d'exceptie, gelijk verftaen is, in de làke yag. 
Grietje Pijters cüm lbcio, contra Jetfke Hedfers demi.fanmr. IÓIC¾ 
Saekjna. 

XXII. KAPITTEL. 

Van Reppen Volgende fchriftmretii 

Qeplijh, "Duplijk, Triplijk, Qgadrttpltjk. Hoe ende Wanneer men Ttermdg te quin» 
tupliceeren ende te fextupliceeren. Gebruik \an de Scriftuir concludendo 
genoemt. Wat mhttnt ende ftaclijk %y , als fibrifturen niet borden ge^ 
leeVert. 

t . " T T T E t antwoordt geleevert zijnde, moet dlmpetrant repliceerde 
• - • I wefende replijk. niet anders, als wederlegginge van antwoordt 

A. -M_en fulx binnen den tijdt van acnt dagen voor de Nederrech-
ter ofte Commiflaris , ende drie weeken op de rolle van den Hove 
(a) binnen delelve tijt moet de Gedaegde dupliceeren tot weederleg-
ginge van het replijk, waer by het in plaidoienendelòmmiereprocef-
fen moet worden gelaten, en wordt ook in ordinarifè proceduren, als 
het laken van gemein belang zijn, met duplijk geconcludeert. 

a. Anderfins als d'Impetrant het duplijk noch wederleggen wil, lbo 
moet hy binnen den tijt triplijk keveren, endede Gedaegdedaernae 
fijn quadruplijk. 

3. Verder mogen partijen in geen laken Ichrijven fonder confent 
van den Hove, by het welke confent tot cjuinmflicceren ende by ge
volge tot fextupliceeren kan worden gegeeven, en zegt d'Ordonnantie 
dat d'Impetrant daer van in het proces moet protefteeren, om in het 
vifiteeren , dat by den Hove gefchiedt, daer op reguard te mogen 

wor-
d) Ordin,3.boek. lit. z, art. 38. en tit. 18. art. 1.7. 
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wordengeööomett» c«f het noodig.is tot «juintuplijk te komen of niet» 
foo dat het felve by rekeft voor het revideeren eigentlijk niet behoor
de te worden gegunt, maer wort anders geprac¾ifeert. 

4. Buyten dat moet dan by triplijk ende quadruplijk nootSakelijk 
worden geconcludeert, of anders fal het Hof de fake houdep voor gecon-
cludeert, mits extraâ: uit de rolle wordende vertoont, z,egtdardonn: (b) 

ƒ. Gelijk van het libel te vooren is gezegt, foo moet ook by an
dere fchriftuiren gefchieden, dat als men zich beroept opeenigeaâa* 
of inftrumenten , men gehouden is de felve te vertoonen endaernee-
vens over te leggen, fonder te kunnen beftæn met in delæfte fchrif-
tuiren defelve over te leggen. 

6. En echter als dat geichiedtr lbo mag party ook nae de conclufie; 
in de fake * daer op fijn belangen zeggen fonder dat d'ander dienteae-
vens yets wederom mag fchrijven ofte zeggen. 

7. De Gedaegde kan dan fijn tegenbericht doen ten qmämplijke ? 
maer de Impetmm r lbo verre de Gedaegde het inftrument heeft overge-
legt, moet M x doen met een Bericht achter het quadruplijk., 't welk 
altoos beginnende met het wootdt Canehtdendo „ met die name door-
gaens beteekent wort. 

8. Sulke naeberichten mogen anders niet gefehienen y als om 't o-; 
Verleggen van nieuwe inftrumenten , op ailegeeren van nieuwe feite» 
paft veribek van Quiniupliceeren, maer het voorige wort al dikmael om. 
feiten en andere occafien gedæn , jae ook wel teegen bericht daer ach
ter gevoegt, onder het woordt Contraconcludendo -% maer op lulke Schrif-
tuiren mag niet worden gelet, als zijnde tegen de Ordonnantie, gelijk 
aengeweefen is. 

9. Den Advocaten wort belaft hare Schrifturen kort ende bondig, 
te maken, Ibnder rediäen. en omweegen , ook niet meer als hoxidert 
srtifcule» voor een Schrifture , fonder confënt van. den Hove Ordr 

3-4- l6~ 
10. Evenwel moeten fy de artikelen wel ende kkerlijk onderfchei-

den, en defweegen niet meer als een feit in yder artikgl ftellen, art. 1 a. 13. 
11. Ten einde partije op alle feiten onderfcheidentlijk mag antwoor

den, daer toe hy gehouden is met bekennen of ontkennen, fonder met 
generale omwindingen te konnen volftaen, ofte de Wet houdt foda--
Bige poinc¾en voor bekent, art.i^ 
' v%. Tot het overleggen der inftrumenten nevens de fchriftuiren wort 
Biet anders vereyfcht, als dat op de kant geteekent wort met wat let-

- '" ter 
£b) ^Ordonnantie 3. hoek fit* 19, art. 3.4* 
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ter ofte merk-woordt, het oyèrgeleide inftrament op de rogge getee-
kent is, mits doende verkbringe ui het fchriftuir tot wat einde de in-
ftrumenten worden bygebragt. 

13. Als een der partijen of haer Procureur niet gereet is , om op 
de wettelijke termijn het fchriftuir te leeveren, fo kan hy van parti
je worden geaccufeert, dan noch niet gereedt zijnde, wort ten twee-
denmale ge-accufèert ende van antwoordt verfteeken; waermede het 
proces aen fijn kant wort gehouden voor gecoricludeert, ende op des 
Impetrants éyfch gefententieert. 

14. Ten ware de gecontumaceerde door genoeglàme reedenen van 
urge, partije of het gerechte konde voldoen; in welken gevalle nae 
etalinge der koften door het ophouden des proces veroriâekt, het 

fchriftuir làî megenworden geleevert: de koften worden getauxeeit tot 
îafte van de gecontumaceerde; ten ware die genoeg nae proportie had-
de gepræfenteert, -in welken gevalle het taxatie-geit by den felven moet 
worden gedragen: en dkby de Needer-Rechter, (cj 

i^. Voor het Hoff, als de fchriftuiren op behoorlijke rijt niet worden 
geleevert, foo mag partij Advocaetdefaekopderolle/>r4^w«r*«, zegt 
iVOrdoKtit. 18.art.6. (en hier van noemtmen de voordellen van oude 
laken op de rolle prœjintatien, tot bnderfcheidt- van nieuwe faken ) ende 
verfôek doen tot voldoeninge des termijns, by gebreeke van leeverin-
ge perfifteert hy by de ordonnantie, van welk perjïftement ende over-
leveringe van fijn fchriftuir extract: zijnde gelicht, foo kan men com-
miffie op den eerften deurwaerder verfòeken , om de proceduren en 
ftucken van party advers in te vorderen tot koften van d'advocaec in 
gebreeke blijvende, die fulx binnen twee dagen niet doende, kan na
der difpofitie tegen d'onwillige , op vertooninge van het relaes des 
Deurwaerders, worden verfòcht. 

16. Voor Commiffaris het fchriftuir op fijn tijt niet wordende ge- ' 
leevert, kan d'i\.dvocaet daer aen geleegen zijnde party Advocaet door 
een bode laten denunckeren, om op lêekère dag en uire het fchriftuir 
m te brengen, paréje dan noch in gebreeke blijvende wort den Com
mifTaris het relaes van de bode geleevert, ende by ̂ 'Ordonnantie ge- , 
perfifteert, ofte, gelijk het gebruik is, aóte.vancontumaciegeteekent 
onder het relaes; het welke of extraót gelicht zijnde, kan het fchrif
tuir ende de ftucken die d'accufant aen partije geleevert heeft, door 
een Deurwaerder worden ingevordert » gelijk van de fchriftuiren op 
de rolle te voren gezegt is. (å) 

Edoch 
(e) Oxd. 3. boek. til. 4. art. 39 40,41.42. (j) tit. 18. Voorf. grt. 7. & 
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17. Edoch de praó¾jke gaet fôo precijs niet, dat de accufanten op 
het eerfte perfijlement den deurwaerder fouden veïfoeken, tnaer fy wach- . 
ten tot een tweede perfîftement, (meer perfîftementen zijn onnut en 
worden niet goedt gedaen, (e) ende dat gedaen hebbende, pleegen 
de felve noch niet te ligten ende partije advocaet van Ichriftuire te ver
fteeken , fònder voorgaende dermncime, van alfnoch te leeveren, hoe
wel die overtollig i s , ende fy nae twee perfîftementen verftek mogen 
doen. door een verkeerde beleeftheit is in gebruik, dat. Advocaten el
kander zelden verfteeken, en dan noch niet als nae veele termijnen te 
hebben laten pafleeren tot walgens toe, Infònderheit koomt men fwaer-
lijk tot verftek van Antwoordt ende als 't gebeurt, foo wort de Ad- *-
vocât uyt fijn eygen beursgecondemneen foo ten principalen, als in de 
koften. 

18. Als dan partijen het wachten verdriet ende hare ftucken onder 
party Advocât zijn leggende, koomenfe voor het uiterfte remedie tot 
verfòek van amhorifatie op een Deurwaerder , om de gemelte fchrif-
tuiren en ftucken van party 'Advocaet te vorderen ende te lichten. 
Somtijts is wel verfocht in plaetfe van verftek , dat de fchriftuiren , 
Waer van partije in gebreeke blijft, dooreen Deurwaerder mogen wor
denJafgehaelt; maer fodanige verfoeken, als informeel, zijn altoos af-
geflagen. 

19. Die twee perfîftementen hebbende , evenwel daer nae op par-
tijes fchriftuir antwoordt, kan zich naderhandt met de perilftementen 
niet behelpen; al was het een jaer of anderhalf daernae; alfòo voor
gevallen in de fake van A. van H. contra Wilke Lieuwes , den 14 
decemb. 1680. 

10. De fchriftuiren , lbo libel], antwoort , als die daer op volgen 
moeten in de griffie worden gegrofïèert binnen acht dagen nae dat die 
aldaer geleevert fullen zijn; waer toe de Griffier ordere moet ftellen, 
by verhes van het gros-gek, foo als d'ordonnantie fpreekt ende de Com-
mifîaris het laten doen, tot koften van partijen , die dan geen gros 
gek aen den Griffier fòuden behoeven te betalen ; edoch hier wordt 
al mede niet foo precijfelijk op gedrongen, infònderheit als de fchrif
tuiren lang vallen, (f) 

ix. Het woordt grojfeeren wordt geftelt tegen het woordt minmee-
ren, want d'eerfte fchriftuiren der Advocaten dikwils haeftelijk ende 
gedrongen zijnde gefGhreeven , worden minuten genoemt , die wel 
van nooden hebben, om in het groot ende in het net te worden uit-

I I Deel. • B b b ge-
(e) append. regiem, art. 5, (() Oråonn. 3. til. 17, art. 1. z. 
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gefchreeven, welke kopie datj^w, ofte groot genoemt wordt, ge
lijk minme foo veel als klein beteekent; het gros wort by den Hove 
geleefen ende blijft op de Canceierie, de minuten worden by partijen-» 
elk de hare, mede genoomen ende behouden. 

ii. Het proces volfchreeven ofte voor fodanig gehouden zijnde,. door 
het lichten vanverftek, fookanpartijediedaeraengeleegenis, des an
deren Advocaet laten àentmcieren: om op feekeren tijt het proces in de 
Griffie te fourneeren , dat is, met d'inftrumenten'ende bewijfen daer 
toe behoorende te voorfîen, om alfoo in ftaet van wijlen te brengen; 
wanneer het fodanig is, dat het fonder interlocutie op bewijs kan wor
den afgedaen, of immers als partijen niet eens zijn r om het te laten 
nterloqmeren. 

13. Des moeten fy alvoren het gros tegens de minuten, met hul-
pe der klerken, collationeerm, en dan het gros onderteekenen mitfga-
ders de articttkn quoteeren -r foo dat niet gefchiedt is; ende belaft d'or-
dinantie dit den Advocaten te doen binnen acht dagen nae het geda
ne gros, met-verbeurte van vier ftuivers voor yder fchriftuire, of by te 
leggene inftrument, daer af verfuim valt, by Commiflàris van de rol-
le op aengeeven van de Griffier te ftatueeren ende te emploierea 
volgens ordere van 't HofF. 

24. Doch op defe breuke koomt het zelden of noit aen, (g) maer 
dit is in gebruik; dat een der Advocaten in gebreeke ztjnde , van op 
het fourniflèment te paften, d'ander aen fijn kant hebbende gedaen dat 
behoorde , kan het proces nae drie dagen van d' infinuatie af binnen 
geven, om by den Hove getennineert te worden, by aldien de fake 
geen nader informatie van nooden heeft. 

(g) Ord. 3 boek, út. 17. Art, J. (h) append, regkm, art. 8. 

xxiii . KÄ; 
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XXIII. KAPITTEL. 

Fan InUrlotutk op bewqs. 

Interkcutie op befvjjs niet te doen , -ds ttanneer^tnooàig is, fchoon beyder^üds jfà-
Vocaten het ïerjòchti dat echter gemeinelijk toegeflaen "toort. Gefchiedt nie> licht 
ten deele. Valt ftoeeçins, in failts in forma ende op peremptoire tijt. Orde-
re Van beyderwiffe interlocutien. 

i . A Lle de proceduiren volfchreeven en aen den Hove ingelee-
/ - \ vert zijnde, worden of terftont afgedaen, ofte géïmerloqueert, 

•*- •*-_ dat is, geweefèn op bewijs; fy worden afgedaen, als par
tijen in feiten niet tegen eikanderen aenloopen, ofte wanneer de feiten 
irrelevant zijn, dat is, wanneer de fake daer niet opaenkoomt, maer 
buiten defèlve nae reden van re echte wel kan afgedaen worden. 

2,. En in fuiken gevalle doet het HofF de proceduren eindelijk af, 
fihoon d' ^Advocaten van beide partijen overeen fiemden, om het te hebben 
géïmerloqueert, gelijk gefchiedt is in de fake van G B. cum fociis, te-
gens C. R. gedaegde voor Kersîijt 1679. de Gedaegde hadde Commisfie 
nae de litis contefiatie gelicht ende aengenoomen, eenige feiten te be-
wijfen, is echter het proces finalijk afgedaen, niet tegenftaenderekeft 
van d'Impetrants1 Advocât fèlf, om interlocntie te bekomen. 

3. Anaerzins wort op de rolle by den Commiflàris d'interloctttie nkt 
geweigert, als beide partijen die verfbeken, -ook wel niet ten verfoeke 
van den Impetrant alleen ende op fijn perijkel, die daer over kan wor
den by den Hove gebreükt, indien naderhandt bevonden wort, dat 
het proces wel definitijf konde worden afgedaen, waer van Bouricim een 
exempel beeft, (a) behalven het intereft van partije, buiten wiens ken-
nifîe het is geïnterloqueert; edoch is veiliger, dat de interlocutie niet 
als ter verfoeke van beide partije gefchiede , te meer dewijl 'er geen 
¾tenteekeninge van pleegt te worden gehouden, of het gefchiedt ten 
Verfoeke van beiden of van een der partijen, fòo dat de geleide boete 
nu qualijk gebruik fbude konnen hebben. 

5. De Interlomtie gefchiedt altoos voor 't geheel ende niet licht ten 
Bbb 2. deele, 

(a) De offic. aâtqc.cap. 18. 
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deele, fchööö het Proces uit veel Poinc¾en beftaet, hoewel, indien 't ver
foeiden inftantien zijn, eenige van die wel eindelijk fouden konnen afge-
dien worden ende eenige op bewijs gei'nterloqueert 5 jaeis wel gefchiedt» 
in een inftantie als verfcheiden Peribonen eens Proces deelachtig zijn, dat 
d'eene terftont wort gecondemneert, d'ander op bewijs geweelèn > gelijk 
mede in cas van Conventie ende Reconventie de interlocurie wel gefchiedt 
voor de Conventie alleen, of ook voor de Reconventie, te weten, als 
d'eene inftantie in ftrijdige feyten beftaet, d'andere niet. Exempelen hier 
van zijn voorgevallen den icMaert 1680. tuflchen Maria du Gardijn, 
contra M. W. ende wederom in de falie van Barbara Jacobs contra 
E. vanA.de 4'Novemb. Ï 68O. 

5". D'interlocmie ofte fententie op bewijs wordt tweezins genomen , 
eerftelijk, als het Proces geweefen wort in faftis in forma, ten tweeden, 
als 't geweelèn wort op bewijs binnen feekere peremptoire "tijr. d'eerfts 
maniere foude wel nae rechte zijn d'ordinafife, ende is het ook in de 
'Needer-gerichten , rnaer de tweede wort van den Hove meeft ge
bruikt ; de klagten van de Procureur Generael, mitfgaders de faken 
alwaer provifie van namptiflement plaets heeft, worden in fattü m far
ms, geweelèn, maer fchier in alle andere faken belaft het HofF parti
jen haer bewijs in te brengen, binnen zes weeken of twee maenden 
peremptoir % en voor alle dilay,. nae gelegentheit van faken. 

6. Dit is delwegen buiten de Ordonnantie door een goede prac¾jke 
ingevoert, om af te fnijden de langwijligheit, die de ^Advocaten door 
onderling toegeeven anderzins lònder bepalinge konnen gebruiken. 

7. Want het dilay in faflis in forma moeite flechts zijn van twee 
termijnen, lopende nae gewoonte van drie weeken tot drie weeken, 
dan wort tijt tot het tweede dilay op de Rolle genomen -y ende be
hoorden met het verloop van defe tweede tijt immers de bewijfen mee 
den aenkleeve van dien ingebracht te zijn. 

8. Maer het fleept gememlijk langer, tot dat het een van beide Par
tijen verdriet , die de iake dan laet op Hellen,- om te renuntieren van 
wijdere produ-tie, ende.by gebreeke van partije, perjîflem by d'Ordon
nantie ; het verftek gelicht hebbende, verfoekt dtfpojitie van de Com-
miflaris op'de Rolle, teneinde partije van wijdere ProduSien moge wor
den verfteeken» 

9. Dat echter by den Commiffinris niet wort gegunt,, als behoudens 
een derde dilay voor drie ofte -vier weeken, met byvoeginge » dat defelve 
dfpoftie partije fal moeten worden géinfïnueert. 

xo, Vpor de Neder-Rechters lopen de termijnen van Prodfttlie van. 
veer-
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-veertien tot veertien dage», driemaeî; Sulx , dat náe verloop va» zes 
weeleen verftaen wort, in de fakegerenuntieert te zijn van ProduBkn, 
ten ware het Gerechte anders mochte toelaten, (b) 

i i . Ook voor den Hove wort verftaen van ProduBiegerenuntieert te 
zijn, naer het dilay in voorfE dijpofitie begreepen. Anderzins als* Parti
jen in defen eens zijn, remtntieren fy van felf ende worden alfdan ver
ftaen te hebben geconfeuteert in de Publicatie, of in de oopeninge der 
getuigeniilên. (c) 

ix. Maer gemeinelijk, zegge , wort Partijen by 't HofF voorge-
fbhreeven een Peremptoire tijt van zes of acht weeken, anders xmaen-
den , of Partijen nemen fodanigen tijt van felfs ende laten haer die by 
den Commifiàris op de Rolle toewijlen. 

13. Binnen dien tijt moeten partijen hare bewijfen inbrengen » ofte 
ten minften citatie laten uitgaen ende exploiffeeren, hetwelkgenoechis: 
op den dach by Commiffaris geftelt moet de 7W¾.¾<?gefchieden, of die 
in gebreeke blijft , kan worden verfteeken ; ten ware de Getui
gen niet verfcheenen, die dan geaGcufeert ende wederom geciteert 
worden. 

14. Wel te weten,, n æ £interhcutie moeten Partijen die Productie 
van bewijs willen doen, Commisfie lichten., elk op een byfondér Heer 
uit den Rade ; voor welke fy hare dingen moeten inbrengen: In 
Crimineele faken hebben beide Partijen een en de felve, Commiflaris., 
gelijk mede in alle Proceffen, die van aenbeginvoor CommtJpimytcm<-
den beleidt. 

(b) Otàonn, \.%. 46. (<=) Ord.3.34. r. 

Bbb 3 XXIV. KA. 
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XXIV. KAPITTEL. 

y*n Pâftüen , en bemt'fcoordmge derfefoer , mitfgaders 
înterrogitien - Reprobâtien ende Safeatkn. 

Qnderfiheidt 'Van atticultn ende 'Tofitkn. Eedt Van Calumnie. Of defe eedt noe-
dig ende reedelijk ?y- Wat rechtens. , als d? articulen Van yemant in qualiteit 
aVerlegt "toorden. Belang Van defe articulen "ffel te ftellen. Van feiten te pel
len in de fibriftuiren ongeroert. Maniere Van examineeren. Verflek Van be-
ant^noordinge. en/. Wort hier by geVoegt Van loterrogaten, Reprobatien ende 
Salyatien. 

'f- i ^ " ~ " V ^ het bewijs met ordere te doen, moet de geene die be
ft j§ wijs heeft by te brengen , ten dage voor CommifTaris die-
^ w ^ nende , fijn pofîtien of articulen gereedt hebben, waer op 

party ende de getuigen fullen worden verhoort. 
2., Het woort artikel is gemeen, rakende lbo wel getuigen als par

tijen , willende niet anders zeggen als gedeeltjes van een Ichriftuir, 
fbnder onderfcheidt offe belcent of ontkent worden ,* maer ten aen-
zien van d' ontkenningen worden het pofîtien genoemt, dat is t Hellin
gen - welke de producent ftaende wil houden om te bcwâjfèn, en is 
dit de zin der woorden, hoewel de praétifijns het gemeinelijk verkee-
r e n , als fy zeggen^ de Impetrant ofte Gedaegde pofeert , ende-in cas van 
ontkenmnge articuleert, waer te zjjn, (fc. edoch is dit onderfcheidt van 
Weinig belang. 

5. Nevens het overleggen van defe articulen , moet de producent 
den eedt van calumnie, ofte van oprechtigheit doen , waer door hy 
verklaert defe articulen niet te flellen , om fijn partije te quellen, 
maer om dat hy oprechtelijk^ meint , dat fy behelfen de ware gefchapenheit 
der fake, diergelijken eedt wort by partije gedaen, met dien zin, dat 
hy antwoorden fal op die articulen, het geene hy in oprechtigheit fal 
meinen tot verdeediginge fijner fake te behooren. 
*• 4. ' t Is dan geen eedt, om te verfeekeren de fake felve, maer de 
meininge van partijen daer over; foo dat beiderzijds tegenftrijdige ver
klaringen wel fonder mein-eedt konnen worden gedaen. edoch by aldien 

yemant 
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yemant bevonden wïerde defen eedt willens te hebben vervalfck,. m-
de contrary geftelt ofte geantwoort als hy wifte, die wort eernftelijfc. 
gebreukt ende geftraft, fa) ziet vorders het geene van den eedt h k r 
boven op fijn piaetlè gezegt is. 

f. In Hollandt ende veel andere Landen wort dele eedt niet ge
bruikt » maer een yegelijk die een ander wil aenlpreeken moet voor 
afzien, hoe hy dat goedt ende vaft fal maken, fonder dat uit den boe-
fem van fijn partije te halen ; daer toeh by ons ook weinig effe£t van 
gemerkt ende beipeurt kan worden ; ende het geeft buiten twijveï 
oneindelijke occajten van fondigen, in foo verre menbevint, dat de lie
den haer eens hebbende geftelt om yets af te weeren ende te ontken
nen, naderhandt als het op den eedt aenkoomt, hun herte verharden »• 
©m, het felve te blijven ontkennen. 

6. Als yemant voor een ander in pleit is, niet alleen alsgelaftigde,. 
maer ook als voogd ende voorftander ,, gelijk als een vader voor fijt¼ 
zoon, een man voor fijn vrouw , of een Curator voor fijn minderjari
ge, foo moet d'origineele party , zoon,, vrouwe, minderjarige fêlfden. 
eedt doen r foo verre van £ ander partije fulx wort gevordert, (:b) doet 
echter hier by , dat van den eedt op een anders gemoedt hier boven 
eok^is gez.egt. 

j . VOOF kinderen ende dulle menfchen , alfo© die felf geen eedfc 
konnen doen, moet de Curator die plechtelijkheit afleggen, ende kaft 
partije defweegen geen beantwoordinge weigeren , veel min acmfatie 
doen ; Ende alfoò de Steekinderen nae Rechten in alles wat het be-
Wint hunner goederen aengaet,. voor uitzinnige gehouden worden „ 
lbo wil de reeden *, dat in haer het felve foude moeten gelden » dat 
van de kinderen ende dulle menfchen in defen neergeftelt is , en dat 
de Curator van een Steekint tot het overleggen der articulen fbude. 
moeten worden toegelaten » infonderheit foo verre de Prodigm of Stee
kint uit malttie daer by niet wilde zijn. Edoch tot het beantwoor
den der articulen foude hy konnen worden gedwongen,, totinftantier 
van den Impetrant. 

8. Een Advocaet moet wel acht neemen op het ftellen ende or~ 
donneeren der articulen, ten einde het geheele feit met d'omftandigheedett 
Se ter fake dienen,, daer in kort r klaer, bondig, ende net werden verhaelt $, 
ende voor oogen geftelt, op dat het mooge zijn als een kort begrijp 
van het geheéle proces, lbo veel de feiten aengaet, om het recht daer 
op dienende, gemackelijk te konnen toepaffen. 

§ . Ende 
{«) Sana, u 9. 2. fb) sand,, 1. ¾ 3, 
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9. Ende voorwaer, gelijk de pofitien het middelfte gedeelte van hef 
proces zijn, foo worden fy te rechte voor het bene des felfs gehouden, 
waer door de geeften en bloedt door het geheele lichaem worden ver-
ïpreidt, die ook wederom daer heenen vloeijen, moetende een Rech
ter op het geene dikmael wijdluftig ten procefle gededuceert wort , 
t'.elkens zich tot de r pofitien ende ftucken daer by overgelecht we
derom wenden. 

10. Defweegen moet d'Advocaet acht neemen , dat uit de articulen 
niet worde gelaten , het geene ter fake dienftig is , noch ook over
tollige dingen daer in geflikt, om den Rechter niet verdrietig te ma
ken ; Reedenen van rechte moet hy'er ook niet inbrengen, maens 
niet vreemt om by geleegentheit een kort gevolg ende b e fluit aen te wijfen, 
dat uit de pófitie van het feit onmiddelijk^ vloeit ; hebbende fîilks meer
malen goedt gebruik , en als het kort en bondig gefchiedt , is ook 
niet onaengenaem. 

11. d'Ordonnantie wil, dat in pofitien geen feiten mogen worden 
geftelt; waer van in de fchriftuiren niet is gerept, met byvoeginge, 
dat daer op in het videeren van het proces niet jal worden gelet, het welke 
mede plaets heeft- nevens de geene, die van eenige of van alle fchrif-
tuiren verfteeken is , invoegen defe laetfte ganlch geen feiten foude 
mogen articuleeren , ook niet mag volgeiis Ordonnantie ( alhoewel die 
by Intendit verfteeken is van alle fchriftuiren weeren ende defenfien, 
het ftellen van allerhande feiten by pofitien nae d' interlocutie wort 
toegeftaen) bevint yemant dat hy nieuwe feiten noodig heeft in fijn 
pofitien*te ftellen, die moet eerft verfoeken reftkmie van het naelaten 
der feiten in de fchriftuire, die echter niet fal worden toegeftaen, als om-
merkelijke reedenen, en nae [ommiere verhooringe van partije \ foo nochtans 
dat over het ftellen van nieuwe feiten geen exceptie noch oppojïtie wort 
geleeden, maer partije is ongehouden op fulke nieuwe feiten te ant
woorden, ende de getuigen kan hy dien aengacnde reprocheeren, dat 
is, ontzenuwen ende krachteloos maken, (c) 

i2; Edoch ingèvalle partije foodanige nieuwe feiten mochte bekent 
hebben, foo kan het fwaerlijk gefchieden, dat de Rechter geen acht 
daer op foude neemen, als fy ter fake dienftig zijn, en is foo byden 
Hove verftaen in de fake van T. H. P. contra N . Groen , voor Al-
derheiligen 1679. aiwaer oppofitie gevallen zijnde tegen het verfochte 
beneficie yan inventaris , waren in de fchriftuiren geaîlegeert reedenen 
die niet eens in de pofitien vermeit wierden, daer en tegens was ge r 

» pofeert, 
(c) Ord. 3 boehtit, l&art 9.10. 
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polêert,; dat d' êrfgenaem die het beneficie verfochte des ifterf huis brie
yen eenigefttijt onder hem hadde gehaat»,en.van fijn, moeder^fv¾art 
lakens rok voor hem een rouwkleedt hadde laten maken , waer van 
in de fchriftuiren niet een woort gemelt was ; evenwel om dat het 
beide rondelijk bekent wierde , jòois'er by den Hpve recht op ge-
daen, en het beneficie. afgéflagen,; 'twelk alioo niet hadde-konnenge-
fçhjeden, 'indien d'érfgeh;aem. haiîde geweigert /daerop. t'antw©ordea; * 
at i^^s'het\^»r.pf^^\'^fW^efen;geiveefiK ingevolge van de Ordonnantie 
boven gemelu 

13» Is evenv/èl de waerheit , -dat'men partyen niet op het alder-
nauwfte foude bepalen , ende wel aenneemen. fulke feiten die onder 
generale fteÜjngen in de fchriftuiren gemelt,; konden ;W.oïdep begreep 
pen , om„ dat het pr&jtfdicie van partijen fòo groot, hier :by niefr en i?;, 
nae dat in gebruik is gekoomen, dat0½nakö0s-^«^o»/^»Aw of Di-
duElien van rechte maekt, nae gedane bewrjlèn ende pròduUien , waes 
in be'quanielijk kan vervult worden, het geene by defehriftuiren niet 
js gedaen j . teweeten , dat men op die: feiten fòude mogen zeggen, 
wat noodig wierde bevonden- •' iafe^Jerheit noch * Lom dat de Repon-
ftrantierf tegenwoordig¾jii.geebetef» ¥án het" proces,; gelijk beneedeû 
få y o l g e i i . •;. o ; V J : ' v..v- :' -s w¾j- ¾V. -. •;•:•.: T -V...: v . \.'_ ; ._.: ; ' 

14. Boven de vrægftúcken by den Pofant úitdruckelijk in fijn ar-
timlen geftelt , kan de Rechter uit fijn eygen plicht party of de ge
tuigen examineeren ontrent d'omftandîgheeden van de fake, foo en-
akfay bevinden 6îrnge;¾eht ende billijkheit'te behooren. (d) 
;, Ifll&n. daçrom fchijnt'er geen reeden te ¾jp» waerom een 4dve-
càet: niet'iòüde mogen 'ûelleri onder, fijn articulen , of Ae Heer Com-
mijjarùden getuigen gelieve te vragen , wat hem meer als gepofeert •was, 
vm de fake bewttji mooge zijn , het welke niet is , als een verfoek of 
imploratie van het ampt der Rechters , daer toe hy anders van felve 
bevocgt ende gehouden .was j wefènde foodanigen artikgl niet anders, 
als het geene dagelijks gefchiedt , wanneer imèrrogatorién yan^ rechte 
verfòcht worden , die de Commijfaris ook uit eygener beweegeniflè 
mag ende moet voorftaen ; 't is wel waer, dat party op fúlk^ een gene-
rael artikel geen mterrogatie kan (lellen , maer die kan hy ook niet te 
wéege brengen op de vragen die de Rechter amptshalven doet, waer 
Qm.d'inhout van fuik een genefael artikel in der waerheit niet ver
scheelt. Evenwel is't ook wel anders verftaen ende oppofîtie toege
laten tegen fuik een generael artikel, in de fake van S. de W. in qua~ 

11 Deel. C c c liteit» 

(d) / 9. §. 1, /, pen. ff. à, interrogat. in jut, fac. 
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iMk'> conïtâ Mètdfiih Háijifigt*: Reehifcbott gf*. ifer iy öBtBèr1679.¾ 
î¾Èwel -ftiefi Tonde kennen zeggen , dat fchoon gen-öomen fuik een 
artikel behoorde te Worden verworpen , nochtans door geen exceptie 
èf oppoGtie de vethooöffgê der getuigen behoorde te Worden opge
houden , rnaèr in het ijeffocheeren en in het afdoen van het proces 
konde dàer Op gelet" Worden ,•< dat foodanig artikel ende produé¾en 
dâer of gedäën{gö*n bèw¾s fòîïdeii maken , gelijk, ie voor en uit de- Ör-
'donnantiëgezegt> 'is van'fèken s dœef van in dé fbh%ifitârén geen melding* 
was gemaekt. 
" 16, Verders itto¾t gelet worden , dat in d'articuîen geen donkere 

ètt dubbelzinnige woorden ende ftellingen invloeijen, waer door een
voudige lieden föudèö köflaen: mifleidt ofte gevangen worden , ook 
geen kaijftfòhe ên andefcë Itdnû-woorden in rechten bekent r maerdeö 
fléchte liédéü , die antwoorden moeten onbekent, ende die dikwilî 
d¾er door tot haer eygért fchade koomen te {preekeo. 

iji Noch meer moet een Advocaet acht neemen , dat hy niet e» 
ftelle» dat tot nadeel vâ¾-fijn naeefter Souden konnen werden getroc-
ken , want Tülx }den felven oaga^yvelt fchade föüde moeten aen-
bfengen , ál&a hyTeîf moefew-e-feen ende verftæn den inhout der 
pofitien die hy felfs onder eede van calttmnie heeft overgeleeht',' ia 
plætfe dat de geene die de beantwoordingè doet i zich kan beroepen 
op fijn onweetenheit, waer op ook by den Rechter behoorlijke acht 
genoomen wort. 

18. In de beantwoòrdingeü y die by den Commiflâris onder yeder 
articul Worden geftek , moet gelet worden, dat fy klaer en' duidelijk 
zijn, met het wooft: credit ofte non credit, of mfiit x als het vreemde 
feiten zijn, ofte wel eygen , maer out en van welke hy met goede 
reedenen onweetenheit kan voorwenden ; te weeten , credit <2> W» 
credit, is foo veel te zeggen» als hy gelooft of gelooft niet, ende nefiit, 
hy weet niet \ welke woorden alfoo bedachtelijk gebruikt worden > 
erti dat partyen op de pofitien geen abfoluite verklaringen van waer-
helt doeUj maer alleen van hare meiningè in opeechtigheit. 
• 19. De beantwoordingen, moeten uitvoerlijk zijn, fbo datmenwee
ten, kan wat partije kent of ontkent, en daerom behoorden moogelijk 
niet te worden toegelaten , ingewickelde antwoorden , gelijk defe -T 

non credit til ponitur , dat is , Ongeloof het niet fio als het daer fiaei"rTon
der meer ; het moefte worden uitgedrukt Wat- hy daer van gelooft* 
op Wat manier ende in wat zin. 

zo. Gans geen of impertinenteantwoort zijnde gegeeven , wort de 
f gofitie 
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11. Boek, X XIV. Kapitt¾I. ^7 
pofîtie voor be¾eatgej¾jüden.j te¾w¾mjáevrage buiten de fake. of. 
tegen de Rechten en góéde zeeden was.; áan .mag men zeggen „ pa-t 
gehouden te ¾jn,.daer op alMer feaatwMrdefl, , 

2,1. Het oogemerk ende vrucht der beantwotordingen is, tweeder-V 
ley, het eene, dat de bekende pofitièn voor beweefen gehouden wer
den, ende het ander, dat op de onbekende, getuigen mogen worden 
verhoort ende jnfimmemm wt hew'xp overgeleidt, 

22. Wat by partije beleeden wort behooft geen bewijs, zijnde dit. 
het voornaemfte oogemerk van het ftelle.n der artieulen , -nademael 
geen fterker bewijs kan zijn als belijdenüTe van partije , te weeten, 
voor den Rechter gedaen, waer op nootfakelijk moet volgen çon-
demnatie, (e) ten ware abuis ende doolinge konde getoont worden, (f) 

23. Op belijdenifle wel voorrecht, maer voor de litis conteftatie ge
daen , foude nae Rechte geen proces volgen of fententie behoeven gevelt 
te worden, maer het inhoudt daer van, indien het lèeker is, ter exe
cutie worden geftelt, zegge nae rechte, gelijk een Sententie; mits dé 
confeffie gefchiedt zy door de partije felve ende niet door een ander, 
ende in byweefen van partije ofte fijn procureur, (g) fal echter by om 
van maden zjjn-, dat foodanige belijdenïffe eerft. exectftabel wer.de•>verk{aert t 

voor en aleer de executie te werke kan worden geftelt, of moogelijk fâl'er 
al doorgaens proces over koomen te vallen. 

24. Confespen buiten rechte maken geen bewijs nae Keyfèrs Wet
ten, maer alleenlijk pr&fumptie; doch in de.practijke worden fygeree-
kent voor half bewijs, en fomtijts den eedt daer by komende, maken 
volkoomen bewijs, (h) ende is foo by den Hove geweefèn in de Ik
ke van Gornelis Wobhes nomine filu Impetrant, tegen Egbert Jeips 
Gedaegde, den if f ulij 1636. De Gedaegde wierde overtuigt te heb
ben bekent, dat hy aen des Impetrants dochter geit op trouw hadde 
gegeeven , indien haer vader het confinteerde ; 't welk hy voor recht 
ontkende , zeggende, dat fy hem het gek van de fchoot genoomen 
hadde ; de dochter is d'eedt van fuppletie of fterkinge van bewijsop-i 
gedragen , ende daer op de Gedaegde gecondemneert de trouwe te vol-
trecken, foo als Nauta getuigt. 

25-. Als partije niet verfchijnt, om d' articulen te beantwoorden ,' 
foo wort hy geaccuiêert van contumacie , met verfoek van nieuwe 
citatie , ende dan wederom niet verfchijnende , ibo wort'hy van de 

C c c 2 tweede 

(e) /. \.ff.d. Confeffion. (Q /. %, l 6.pr. & §• *• tod. (ê) 16 f 3. uit. eoi. 
(h) Caf.uit. verf.confidentemx. d.fuccejf.abin. Carp^oy.procef,Saxon, tit. \%.att.%. 
§. 1. n 9. . •> 
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tweede eontttmacië geaccufee.ee* mU veftöoniëge yàtî welke, d'accu-
fànt verioek op de rolle kan; doen, ten eynàéaf'aftimïen /Men •worden 
gehouden voor bekent, en heeft dit fijn "meefte gebruik daer intendit valt, 
eöde de Gedae<*de hem van aenbegin niet verdeedigt. 

2.6. By de Neder-rechters zijn'er drie contumaeien van nooden, 
om d' articulen te doen houden voor bekent, fonder dat'er nieuwe 
difpofitie toe van nooden is, mits de poptien' ten eynde van d'eerfle eontu-
macie ,< in 'rechte werden geleevert. 

2.7, H¾t; geene tegen yemant die gans niet compareert om te ant
woorden , in defen by de Ordonnantie ende prac¾jke wort gedaen, 
heeft ook plaetfè tegen de Mennonijten, die Godt niet willen aenroe-
pen tot getuige van haer z.eggen 5 Invoegen , als partije haer van den 
eedt niet wil bevrijden , alle de articulen tot haer naedeel- voor be
kent warden gehouden , gelijk, weete -wel te zijn gebeurt. 
• z8. Het effect van dele voorbekenthoudinge is foo groot niet, of de 
Rechter foude noch wel amptshalven bewijs van den Impetrant mo
gen eyfchen , gelijk Nauta verhaelt by den Hove gedaen te zijn, 
tuflchen N. Polman Impstrant en reoonvenieerde , contra fohan Coumans 
Gedaegde en reconvenient. d' Impetrant hadde foo in conventie als recon
ventie pofitien overgelegt, endeden Gedaegdentweemaelgeaccufeert, 
dies waren d' articulen gehouden voor bekent, dele bekoomt daer te
gen relief ende hadde zich wederomme laten verfteeken, waef op ten 
tweedemale d'articulen voor bekent zijnde gehouden , is echter het 
proces by 't Hoff op bewijs geweefen ; om dat foodanig verftek 
geen ware belijdeniiîe, maer een verzierde medebrengt, welke d'ey-
fcher niet verlicht van bewijs, foo wanneer de fake in feiten beftaet, 
*!.?» 8 Jan. 1643. Nauta decif.iif. Mijns weetens is ook een Gedaeg
de , tegen wien d'articulen waren gehouden voor bekent, toegelaten 
by reprobatoire articulen te wederleggen de eygenfte pofitien , die wee-
sens fijn contumacie waren gehouden voor bekent, en dat fonder re-
fief, in den f are i6jy. (i) , 
• 19. Als. de Impetrant felf niet compareert om de articulen over te 
leggen , foo kan by worden geaccufeert, ende nae Rechte foude 
konnen worden geëylcht circitmduäie van Inftantiey die in Keyfers 
Wetten alleen gebruikt ende gekent wort nae de litis contefiatie, (k) 
maer in de praclijk' is fy niet lbo gebruikelijk ofte bekent als in het 
begin; ende voor de litis conteftatitc) Soo dat om defe reeden alleen 
fchijnt te.kpnnen geè'yfcht worden^refufie van koften. 

0)fktGatli. obferl). 80. tuf. (k) l.ji.ff.dilitdic, 
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30. Nae gedane beantwoordinge , by aldien'er getuigen fcijngepro-

duceert , ende by partijen geadmitteert,. foa moeren d'articulen aen 
de fèlve partije met fijn Advocaet worden overhandigt, ende foo lang 
onder haer gelaten,. dat fy interrogaten op de pofitien konen ftellen, 
't welk fy ode fonder uititel moeten doen , en dan worden terftont 
de getuigen verhoort. 

31. Partije pleegt boven aen d' iflterrogaten te ftellen , dat de ge
tuigen niet wijders geadmitteert worden, als falvis reprobationibus, daü 
is ,' behoudens de reproches of wederleggingen der getuigen, & falvo 
jure in omnibus, behoudens recht in alles, en dan worden op alle d'ar
ticulen foodanige vraegftucken geftelt, als nae geleegentheit van laken 
en omftandigheeden konnen dienen, om ;de getuigen de naekte gront 
der waerheit te doen zeggen, volgens intentie des geenen tegen wier» 
de articulen overgelegt worden; hoewellè dikwils ftrecken om de lel-
ve te verftricken ende te belemmeren. Feiten vàn d' articulen ver
scheiden mogen'er niet inko.orrien, ofte daer wort niet op gelet. Ach
ter aen wort geftelt , Implore'rende tnterrogaten van rechte , welke ver-
ftaen worden , als by exempel \ of de getuigen niet zijn van des pro-
ducents verwantfehap,, of ly geen intereft by de lâek hebben , of fy 
niet geinformeert zijn wat ly getuigen lullen , met wijdere reeden van> 
Weetenfchap,. en andere omftandigheeden ter materïje dienftig. 

32,. Dit gefchiedt zijnde, konnen partijen van d' artikulen ende va» 
de depofitien der getuigen datelijk kopten, lichten, ende wort daer. mede 
verftaen publicatie van bewijlèn, en renunciatie van produóiien. te zijn: 
gefchiedt, lònder dat daer nae nieuw bewijs kan worden by-gebragt, 
ten ware by den Hove relief of reftitutie tegens verloop van de peremptoire 
tijt wierde bekomen, ( waer toe bequame reedenen moeten worden? 
by-gebragt.) Edoch nader pofitien om by partije te worden beant-
woort , mogen altoos worden overgelegt, maer fonder inftrumenten: 
efte getuigen , te weeten nae verloop van de peremptoire tijt. 
. 33. Nae d'openinge der informatien, loopt het termijn tot drie wee-
ken van reprocheren , dat is , van de getuigheniflèn te wederleggen-, 
foo met reedenen die de perfoonen der getuigen betreffen , als haer 
zeggen; foo veel het met haer felfs of met de waerheit niet overeen? 
koomt; tot welken einde fy binnen den termijn van drie weeken we
derom produïïie konnen doen,-ende informatie laten¾eemen , totwe-
éejlegginge als vooren , en dat op articulen reprobatoir , allbo ge-
|éemt . 

34. Tweederley twijvelinge valt hier ontrent dikwils voor; ten een-
C c c 3 ûen* 
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ften , Wàt articulen eygentlijk probatoir of reprobatair zijn \ ende ten 
tweeden, wanneer de tijdt van reprobatie begint te loopen. . Het eerfle 
aengaende, niets is 'er gemeiners als dat partijen, de tijt van bewijs 
verloopen zijnde, onder fchijn van reprobatie ftellenarticulenprobamr\ 
het is lëeker dat d'andere dat niet behoeft toe te flaen , maer hy fal 
echter diefweegen geen oppofitie behoeven te gebruiken , indien niet 
oogenfchijnïijk^ kiaer is, dat d'artikelen probatoir zjjn. want ly hebben giroo-
te gemeenfchap met eikanderen, ende doorgaens kan men het geenc 
probatoir:-Schijnt te zijn, ook by gevolge tot reprobatie trecken, en
de om dat bewijs favorabel is , foo worden de reprobatoire aatikulen. 
zelden om dele reeden afgeweefen, Noopens het ander is weinig fwa-
righeit, als het proces in fattù in forma geweefen is, om dat alfdan re-
nuutiatie van produc¾ie gefchiedt, Vaer nae de tijt van reprobeeren 
terilont begint. 

34. Maer als het Procesgeïnterkqneert is, op een peremptoire tijt, 
foo valt 'er geen renunúatie uitdruckelijk, fy wort verftaen te gefchie-
den, als yeder van de partijen openinge heeft bekoomen, dat is, copi-
je van de depofitien; waer van de klerken der Heer en Raden notitie 
behooren te houden; 't welk niet zijnde gefchiedt , is het begin van 
de reprobatoire tijt onieeker. Ook is'er geen tijt voorgefebreeven, wan
neer yder van de partijen openinge fòude moeten nemen , invoegen 
die niet voort wil, kan 't laten liggen, foo lang hy van partijen met 
àenuntiatùn, ende des noodt , roet rekeften aen den Hove daer toe 
wort gedrongen. Sulx niet wefende gefchiedt, ende geen blijk van 
bekoomen openinge voor de handt zijnde, kan met effect totconclufie 
niet worden geperfïfteert , fchoon partijen opk met {onderlinge over-
eenftemminge , feekeren tijt van prodniïif vafl-geflelt hadden; gelijk 
meermalen is verftaen , en van defc beide gevallen, fôo nopens het 
geene van de reprobatoire artikelen gezegt is , als van dele reproba
toire termijn , is in diervoegen by den Hove gefententieert , in de 
fake van Riemer Teunis erfgenamen Requiranten , contra f. B. cum fo-
çii* Reqmrterde. 
-. 36. De reprobatien zijn niet anders als wederleggingen van de be-
wijfèn ende voornamentlijk van de depojïtien der Getuigen , foo met 
reedenen de perfoonen der Getuigen betreffende, als haer zeggen, foo 
verre dat met hem felf ende met de gelegenheit der fake niet over
een mag kpmen. 

37. Soo gefchiedt dan dele weederlegginge, gelijk het eerfle bewijs, 
met reedenkaveling' alleen of door -brieven ende getuigen. Het eerfle 

wort 
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Wort byfondetiijk.reçimhie ende het ander raeeiendeelshyri»^/* ge -
noemt. • • ':;:i. . .•;.; ' • • ' ; . 

37. Als t met reedenkaveîen alleen te doen is, daer-toe wort hee* 
denfdaegs zelden of noyt een affonderlijk Schriftuur ingeleevert, maer 
het gefchiedt by de Remonftrantie, daer in men ænwijft, waerom die 
Perfdoageen geloof verdient, om reeden in't voorige Kapittel gemek;. 
ef waeïom fijn zeggen niet foude hebben de vereyichte waerlehijne-
Mjkheit. 

38. Als 'er• Inftrxmenten of Getuigen te heieggen zijn tot dien einde-
fùlx gefchiedt dan wederom door citatie ende met overlegginge van, 
artikelen, byvoeginge van Interrogaten ende Examinatie der Getuigen,, 
gelijk in 't voorige Kapittel is verhaehv 

39. ï>e-reproches gedaen zijnde, kanpartije daer wederom fdvmim 
tegenftelien , welke niet anders zijn als wederleggingen van de repro» 
ches» by het dienen van welke partijen in Rechte moeten eoncludee-
fén, ten ware partije goedwillig.,. of de Commifîàris op de Rolle zit
tende om beweegende reedenen > nocb een. korten tijdt voor de lal-
vatiejî-gùndeJ-fï) .. - i : 

40^ Maer de falvatien worden indelentijt weinig,gebruikt >in plaet-
fc der lèlvef Wordt een remonftrantie overgplegt r waer in de repro-
ches oolc -doorgæns begreepen zijn. (m) 

41. Daerom de termijn van reprocheren uit zijnde, kan terftontin. 
dé rolle opgeftelt worden f om in rechte te concludeeren, ende par
tije niet gereedt zijnde, wordt met een perfiftement, ende het lichten, 
deflèlfs verftooken , en het proces gehouden voor gecondudeert» waer nae 
ook zelf geen [remonftrantie moet worden geleevert. (o) 

41. Edoch ingevailede Impetrant van het verftek x nae het bekomen 
deflèlfs, weder op nieuw hadde begonnen, of partije toegeftæn yets 
nieuws tot vooitgank der proceduren te doen., dær toe hy nae. hec' 
verftek ongehouden was , hy foude van het effeófc des bekoomenen. 
verfteks felve verftoken zijn; als by exempel -y indien hy party hadde. 
laten citeeren om Procureur acceptant te ftellen; want een Procureur 
niet noodig is, als het proces ten. vollen isgecondudeert gelijk by den 
Hove verftaen is tuftchen Jacob wijtfès en de Heere Johannis den ïS 
Maert 1680. zijnde defea keften tœgeftaen , om remonftrantie binnea 
drie weeken te mogen leeveren, niet tegenftaende al voor 9 maen-
den, tweemael tegen hem tot condufie was geperfifteert, endede/w~ 

fiP~ 
(i) Ori. % "Boek tit. *o> art, s. 2. (m) jZfôtnà. reglement, arn 5*. Ca) Ori. 

3 hoeki tit. 2, art. 4.8* 
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fiftementm gelicht, door dien facob ivijtfes hém hadde latenc¾eerenom 
Procureur acceptant te ftellen: hy hadde ook toegelaten dat Heerenku-. 
we articulen foude overleggen fonder proâuïik, hoewel hem dat niet 
(oude gefchaedt hebhen, om dat beantwoordinge alken ook wel nae de 
conciufie kan gefchieden, 

43. Dit is dan de kortfte weg naa de interlocutie; de citatie moet ge-
doen worden binnen den peremptotren tijt, de prodxéiiv ep den dag i>y Com-
mijfaris geordonneert, nae verhooringe der getuigen, openinge der Jelver, nae 
het termijn van reprocberen conciufie in rechte, ende binnen acht dagen daer 
nae foumijjèment , 't welk^gedaen zijnde is het proces in fiaett van wij fin, 

44 Maer defe korte weg kan door veele incidenten worden ge
rekt, eerflelijk^àoor het niet verfchijnen der getuigen, ofte eenige der 
lelver die dan weeder op nieuws moeten worden geciteerjt, en fomtijts 
wel twee of driemael; ten tweeden-, door oppofitie die tegen de getui
gen dikwils, fomtijts tegen 't overleggen van inftrumenten wort ge-
maekt; ten derden, door .oppofitie tegen reprthatoire articulen, dat de 
fèlve probatoir Souden zijn ¾s eisde .wgt diergelijke meer feaer in het pro
ces openbaren , nae afdoeningé yànrwjelke oppofitiën ende exceptie^ 
t'elkens moet worden gewacht? **-:—.'• -.-. •. .. •,-
• 45. Anderzins nieuwe produc¾en van getuigen of inftrumenten kon-.; 

tien niet gefchieden nae verloop van de peremptoire tijt ominrecht¾te 
concludeeren, of anders nae de renuntiatie , wanneer hét proces ge-
weeft is in fattù in forma, want daer de tijt peremptoir is , ende voor 
alledilay, is, als gezegt, geen renuntiatie van produe¾e noodig, 
: 45, Zegge dat binnen acht dagen nae de conciufie partijen moeten 
fourneeren , fonder dat denuntiatie van nooden is , en kan daerom 
recht gedâen worden, fchoon geen denuntiatie gefchiedt, of voor de 
conciufiegedaen zy, gelijk verftaen'^ s den 14 Spetember 16.... in fake van 
Waling Simons contra feite Tomas\ hoewel naderhandï bleek een abuis in 
die fake te zijn, maer d'ordinantie geeft fulx, (o) hoewel gemeinlijk 
de weg van denuntiatie by d'Advocaten wort gebruikt, die ook veiligft 
ende gevoeglijk!! is. 

46. Tot het fourniflement moet partije by den geenen , die daer 
mee voort wii, worden gedenuncieert , ende ondertuflehen het pre
ces, geduirende d'acht dagen vooren gemelt, inde Secretarie ofte On
der-Griffiers kamer] leggen, ende voorts ten tijde van het fournifle
ment moeten fy elk een inventaris maken van alle gedeelten des 
proces, ende de ftucken daer by gevoegt, of anders verklaringe, dat 

fy 
(°) 3 boekt tii. zo, art. 3 4 . 
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fy geen protu&ie hebbea gedaea , maer hun tot den proceflèrefe
reren, (p) ..;! 

47. Het is een gemeine pracKjke van lieden die een proces willen 
ophouden, wanneer partijegecondudeert heeft, en dat alfòo defaekirt 
fiaet van wijfen is , dat fy dan noch citatie verfoekeh , om beant-
woordihge van artikelen, het welke nae reeden van rechte altoos kan 
gefchieden, ook zelf nae de condufie, en als fulx gefcbiedt weinig tijds 
voor de pronunciatie, fòo winnen fy 'er een geruimen tijt mede. 

48. Doch het veffoek van fodanige citatie behoort niet te worden 
toegeftaen, als men kan merken dat het om uitftel te doen is, en noyn 
ïònder blijk van gewichtige reeden , waer door de beantwoordingc 
niet eerder heeft konncn gefchieden. het bloot zeggen, dat fulx nae 
reeden van rechte alfoos mag gefchieden, is niet.genoeg omeenpro-
flunciatïè öp te houden ., gelijk onder anderen verftaen is in de fake 
van JSFieske Claefes contra d''erfgenamen- van osintie Tomas voor de hond f 
dagen -16S1. 

49. Doch het is veiliger voor d'andere partije die fulx te gemoct 
ziet, in tijes rekeft in tegeeven, met yerfoék¾at.: pártij.ef in<^qj%o(-
den geordonneert, om de beantwoordingc pf¾ndei¾ «vérïegg¾îge|yan 
artikulen die hy foude willen doen, binnen acht dagen of minder fcljf te 
laten gefchieden, by gebreeke dies, dat het Hof [al recht doen op hetgee-
ne ten procejfe fal worden gevonden. 

<o. Diergelijk verfoek kan ook worden gedaen, als partije getuigen 
heeft laten citeeren binnen den tijt , die om't een cl"'t ander belet 
niet zijn. verhoort, want alfoo nae gedane citatie binnen den tijt de 
v¾rhooringe altoos kan gefchieden fbo geeft dat gelegentheit vooreen 
ûie de lange wijle fòekt, om de fake op te houden, tot welken einde by 
tskefl fodanige ordonnantie, als voren , kan worden bekoomen. 

ei. Gelijk van de fchriftuiren hier boven is gezegt, dat het originee-
le gros moet blijven in de Griffie, fbo is öok-van de artikulen, inter-
rovatorien, informatien, reprochien^/klvatien,enSlèÖvergeleÆteinftru^ 
rnenten te verftaen , dat fy uit de Griffie foo lang het Proces duirt,L 

het zy ter eerfter inftantie of terwijl het onder revijs hangt, niet mo
gen worden gelicht, dan by ordonnantie van den Hove, maercopien 
konnen fy altoos krijgen , fy konnen 'er ook wel origineele ftuckea 
uitlichten, als fy maer inpjaetfèderlêlvercopijenlatengeauthentifeeit 
by'den Griffier, partije prefent of daer over geroepen zijnde, (q) 
ƒ2. De Griffier en fijn klerken is ook niet geoorloft het zy voor of 

I I Deel. Ddd nae 
(p) tit.%0.Voorf.art.7. (¾ tit.Vöorf.art.9. 
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j l 4 i H*£(knfdaegfe fyiïtsgiïeeåtiïeyù 
n^&åQ^mrbctftk^ het proces te laten. volgöaoîtde^rilBé^ ömefcfeft 
te worden gefourneert, alfoo het fèlve nergens als ter Griffie mag gei¾hie* 
den, ook niet aen andere përfoonen, ©ftûtâûdêrêgebTrükkéa, maer 
w-at daer in gedaen wort , gefchiedt op gewoonte ¾ diefe Uitgeeft 
Hioetîè verantwoorden. ( t | 

Wtàhftoijs %y. Mm y>an den Eyjcher gejcbieSen. Somttjs ooàVan de Verlet* 
der. akeòs die affirmeert, óf een\ ntgatùe bïlteejen àan'toorden. JMoet met air 
toes uit de ftotmkn afgemomett ff arden. 

i, j f / jT Et K ooodig dat wy van het bewijs endeiniddekn van dieî¾' 
' '»¾Ëflader en byfonderlijk handelen^ 
l •Ä»'..^. ¾, ÏXoor bewijs verftaen wy een overreedinge van de Èèeh~ 
iery welke et eyfcher ofte verweerder *, elk, W* hunne vermeetene ftyte» 
in het gerichte komen doen* 

,2,. Wy zeggen , dat het iseen overreedmgevwaer doorde Rechter 
verftaetende begrijpt, dat het fçyt in Waerheit beftaet jweshalvende 
beëjdehine des gedaegden » of ook een van beiden fijn eedt geen ey-
gemHjke foorte van bewijs zijn, hoewel fy kracht van bewijs hebben;; 
waht beiijdenijfè eti eedt komen voort Kit het fecreet des gemoedts of confcien* 
tie van een der partijen , waer uit de Rechter geen ejgen begrijp tot fijn over* 
reedinge kan maken. 
" f. Het is een òyérreédinge des Rechters••> want aen dien moet het 

Bewijs geichieden en niet aen partijen », dien het bewijs noyt fterk genoeg 
fcude zijn. . 

3. Noch hebben wy gezegt, dat d'everreedinge moet gefehieden 
door den eyfcher ofte verweerder, gemeinelijk koomt het bewijs deö 
eyfèher toe, om dat hy doorgaensfijn intentie» voorgeeft*. enfteltwáer 
en yaft te zijn* wefende eengemeine reegeL, dat het bewijs koomt tot' 
ûft van degevner die een fake -uafl-fîek en affirmeert, (s) 

j . Defwteegen als/de verweerder yets afimneert* dat moet hy even 
fcc 

{*)fit.yoorfart.i8. (*l 1.19, (. %uf.d. peohai< 
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II. Beek, XXV. Kapittel. ! ¾iç 
foo wei ½wij¾¾¾¾ d¾p¾rant, w$m Mfc voort komst het ¾eggen, 
dat de verweerder in fijn exceptien Eyfcheris, immers aù d'exceptie affirmatijf 
ify want aeg¾iájf x¾náe,, .(preekt vatr felve, das % aiec kan hèweefea 
worden. 

6". Altoos geen fleehte mgative, want al had ik duifent getuigen, 
die verklaerden niet tg ¼irf¾eten, dat ik dit of dat gedaeahadde> dat foude 
my niet helpen, als het twee of drie andere wiften te zeggen; maer 
een negative bep¾e¾ai¾; oEaftandJgheeden van perfixones , tijt en 
plaetfe kan wel b§w¾gfea worden , gelijk of «ten zeide ; gj bekt et» 
doodtjlach op j¾/î  een tijt of plaetfi gedaen , ik. ½» bewijfen dat ik. && niet 
gedaen heiee , wmnet* ik, keioone dat ik. op ptlkg» tijt be» geweeft op een 
ander plaetfi t en fop mede» wanneer een isârumentgefehreeven is, dat 
op fuik een tijt en plaetfe fodanig een contraófc gepafl¾ert foude 
¾n. (b) 

7. Qf de ftellingea zijn t$rw4t*jf ofte mgat¾f» iulx ea hangt altoos 
niet van de bloote woorden, maer op de zin naoet gelet worden, by 
exempel; ik,(tae niet méér ntijn vaders macht; k& tefîaæetitJg» vertoont 
is niet goedt, m diergelykezijngeennegatijve, maer voonaánnnative«e 
houden, weiènde foo vegl tet¾eggen., als, mijn vader beeft¾ay van fija 
macht ontflagen; in het eoaken van dat t^ftament is feute begaen» 
die dan aengewee&n kan eaade moet worden, (c) 

8. Staet rioeti teweeten, dat een bezitter noyt bewijft 'm ¾ gerichte, 
dat het goedt 't welk hy bezit fijn eygen is; maer hy wacht altoos af 
het bewijs van den eyfcher. 

9. Zegt noch de befchrijvinge, dat het bewijs moet zijn over fey-
tén die partijen hun vermeeten, ende die onfeeker zijn; want alhoe
wel de rechten en het geene dat rechtens is , ook wort gezegt be-
weefèn te worden, lbo is dat bewijfen echter niet meer als aenwijfèn; 
weefende de Rechten feeker in haer lèlven , ende den Rechter moe
tende bekent zijn. 

10. Feyten ook dit notoir, dat is, een yeder kennelijk zijn , ma
ken geen voorwerp van bewijs, als hebbende dat niet van nooden > 
notoir zegt men gemeinelijk driederley te weelèn, dat in 't openbaer 
voor alle weerelt is gefchiedt, ten tweeden, het geene party voor 
rechte bekent heeft, ende ten derden dat by fèntentiegeweefèn is; doch 
hei eejffie is eygentlijk 't geene men notoir noemt, de twee andere foor-
ten moeten beweefèn worden , te weeten dat de fcntentie ende de 

Ddd 2 be
ft.) §. i*. ln(Ut. d. Inuül. ftipul. »'%. interpr, (c) /. $. §. 1, /, 8. /, 15 ff. 

d. probat. 
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jjuf Hudenfdaegfe fieelttgeteertheyt. 
belijdeniûe waerlijk is geféhiedt, vérder heeft bewijs aldaef geeá 
pkéts. 

i i . Dit is foo veel aengaet de befchrijvinge van het bewijs, dever-
deelinge is in twee lborten, die wy niet wel anders noemen konnen 
als d'ouden hebben gedaen, uit de kunft, of buiten kunft. (à) Bewijs uit de 
kunft gefchiedt door reedenkavehnge, buiten kunft door brieven^ofte 
getuigen. • 

12. Reedenkavelinge wort genootnen uit de natuir, cygenlchap 
ende omftandigheeden der làke, in zich hebbende een noodfakelijk 
gevolg ende befluit, by exempel ; die op middag tot Parijs geweeftis, 
heeft des fchen daegs tot Amfierdam in perfoon geen handel gemutekt , of 
dat kints moeder heeft noit getront geweeji , fo» is-het een baftaerd van ge
boorte en diergelijke 

13. Bewijs door brieven en door getuigen wort tegen elkande-
jren geftelt, ende daerom yemaat hebbende relief bekooraen, om in-
ftrumenten nae de wettelijke tijt by te brengen ende over te leg
gen, mag geen getuigen beleggen , gelijk meermalen geweefen is, 
sen ware de getuigen ftrekten alleenlijk om de overgelechte inftru-
menten te beveftigen ; want anders de toelatinge om inftrumenten 
over te leggen hem onnut foude zijn ; ende is foo verftaen in de fa
ke van facob Sijdtfes Reqttirant end? appofeerde , contra feitje Pijten den 
tweeden fulij ió&x 

XXVtKA, 
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1I. Boek, XXVI. Kapittel. 

X X V I . K A P I T T E L . 

Van bewijs door brieven of infimmenten K 

Wat ende hoe meenigerley infimmenten daer çijn. Wat een Hotaris %f, Ver~ 
eyfib Van Protocollen » in Fmjlandt Verruimt, hoedanig Jy daerfouden moetem 
rïjn Hoe de infimmenten gefchreeVen moeten çijn ende het algemeirie inhoudt 
oer feber. Wat y>an faken een Kotaris hennifie moet hebben. Van TriVate. 
infimmenten ende teanneer bettyfens kracht hebben. „Æuthentifatie "Van Copyetf 
hoedanig, ran'teffecïderfchriftuirenin'tgemein. 

I, B ^% Oor infimmenten worden verftaen fchrift-ftucken met de weî-
1 J ke partijen haer vermeeten fòeken vaft ende waer te maken.. 

-*" J 2. Sy worden onderfcheiden in publijkeen private inftru-
menten } publijke zijn wederom eng of ruim genoomen , eng genoo-
mene publijke worden genoemt , die voor Kechre gemaekt ofte be
veiligt zijn, invoegen dien hetaengaet, voor rechte verklaren , in het 
geene daer in ftaet te hebben geconfenteert; waer aen dan het zeegeï 
van het Gerichte pleegt te worden gehangen » hoewel dat even niet 
nootfakelijk is. 

3. Ruim genoomen publijke infimmenten zijn die by openbare No-
tarifen ende getuigen, worden gemaekt, de Wet eyfcht getuigen fòn-
der het getal uit te drucken j dies op twee ten minfien ftaet moet ge
maekt worden, (a) 

4. Een Notaris is een eeirlijk man tot het inftellen van akJerhande 
fehriftuiren.bequaem,. ende by publijke authoriteit daer toe verordineerr. 

f. Dat het een eerlijk man moet zijn geeft d' Ordonnantie te ken
nen , (b) Dat niemant tot den ftaet van Notaris geadmitteert fal worde» 
dan ver moer de ende wel gemanierde lieden* 

6. De felve Ordonnantie leert,, dat fy bequaem en ervaren moeten-
zijn ; tot welken eynde fy door ordere van de Heeren Gedeputeerden. 
ende Raden, Provinciael op de name der Staten moeten worden gemaekt 
ende te vooren geèxamineert, waer van ende van haer admisfie, fya&e: 
in de Griffie moeten laten regiftreeren. (c) 

D d d 3 7. AITe 
(i) K«Ve//.7S-Mf.î» Qo)-$.bashtit.l.ar&.$l {*) ttt VomfrOrui.Z» 
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7. AHe .andere perfoonen wort vei¾ooden het werk der Notarien 
te doen, by peene van inhabiliteit tot alderhande officien ende arbitrale 
boete daer te boven, (d) 

8. d' Ordonnantie belaft ook wel ernftelijk den Notarien, te houden 
Protocol van alle d' aóten ende contracten , die voor haer fullen wor
den gepafl¾ert 9 dat is, Jj moeten een boek^ hebben u>aer in fy regiflreeren 
alle d' aÜen voor haer vallende , ofte die te vooren gemaekt aen haer 
by partijen worden gepræfenteert , om bevefiigt ende geregiflreert te wor
den , welke geregiftreerde aéîen de Notarien t'elkens moeten onder
teekenen , ende het regifter wel bewaren. (?) 

""9. Hier uit kan gemerkt worden het onderfcheidt tuflchen de pro
tocollen in Hollandt gebruikelijk , ende die onfe Ordonnantie voor-
ichrijft; want in Hollandt pleegen 4e partijen ende getuigen in het 
protocol te teekenen; waer uit de Notaris copijen fchrijft by hem vertee-
kent , ende die hebben dan kracht van bewijs ; in plaetfê dat by ons 
de principale verteekende ftucken aen partijen Souden moeten gelee-
vert worden, ende de regiftratie daer van in het protocol by den No
taris yerteekent foude hebben kracht van bewijs , om altoos daer toe 
fijn toevlucht te konen neemen, ge.fyk„£ Ordonnantie /preekt. 

10. Maer de pracïijke gelijk fy in andere dingen der Wetten ende Or-
da&nantien meefterflè wort, foo is het met de Notarien ook gegaen, 
die geen protocol altoos in Frieflandt houden, 't welk haer d'Ordon-
nanfiie. by peene van inhaèititeit en arbitrale correÜit beveelt, (f) jaehetis 
foo verre gekoomen , dat men fchier geen onderfcheidt maekt, of 
.een inftrument gefchreeven is by een Notaris of by een Procureur t , 
Potpreehter ende Schoolmeefter , invoegen daer gelijk recht op ge
dag» wort , ook fonder eenige getuigen, en fchier wel dikwilsophet 
bloot handtfchrift van een perfoon verteekent. 

11. En is dit misbruik foo veel te meer te verwonderen , e¾n dat 
by nader Ordonnantie uitdruckeiijk gelaekt, wederlecht , ende vernie
tigt wort feekere oude aenteekeninge van coftuime die in Frieflandt, 
foude geweeft hebben, van bewijs door handtfchriften by een ptrfion ver
teekent ende verzjeegelt, met nieuwe Ordonnantie % dat van nu voortaen 
belangende het geloof der brieven en inftrumenten, befchreeven recht 
foude worden gevolgt. (g) 

ix. Men foude met recht hem moogen verwonderen , hoe in een 
laaodE.» daer het Roomfche Recht ioo naukeuriglijk onderhouden 

wort, 
(«0 tit. Voorfart. * op V laejle. (e) Ordon. tit.yoerf. art. 3. (¾ art. ?• V<w*j. 

(8) i^eek tit. aj . m. x. * 
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IL Boek, XXVI. Kapittel. 3r* 
wort, boven Ûrdonnamen boven al, heeft konnen aengenoomen wor
den een gewoonte, foo zeer ftrijdende met de ièlve wetten endemet 
de gewoonten van alle Volkeren, ende niet minder met het gemeîne 
nut , want dikwils door flof heit óf bedrog infimmenten op loflè pa
pieren gefchreeven te foeken faken, met irreparabel verlies, daer men; 
anders altoos tot âe protocollen fijn toevlucht koïide neemen ; om met: 
te fpreeken van de frauden ende falsheeden die door föö groot én naé-
làtigheit der Ordonnantie» konen worden veroorfaekt , volgetts het 
geene de nieuwe Ordonnantie vermaent,, ende d'ervarentheiE ons leert jj 
de Notarien behooren haer fòo veel te meer te bevlijtigen om proto
collen te houden, dewijl ly daer door d'Advocaten ende Procureurs; 
van het Schrijven der inflrumenten konden affnijden , en haer officie-
met meer âmhoriteit ende profijt bedienen^ 

i ¾. Verders moeten de Notarien acht neemen op de prfoonen die 
héter laft geeven tot het fchrijven van inftmnienten , of het Zijn lieden 
van eereende van geloove hen bekent,. ofte door getuigen, die het 
contract verteekenen , foodanig zijnde beweelen , het welke ten in-
ftrumeiite moet worden uitgedrukt r beneevens de plàets vàn haer: 
Wooninge en verdere qmtiteitm van peïfoonen of faken, (h) 

ïjL Sy moeten haer ook wel wachten eenig infirument te vertee
kenen bf te beveiligen r. daer fy niet tot het eynde toe by, of in cas 
Ván bevèftinge, van beide partijen verfòcht zijn geweeft, of immers¾ 
van den geenen, tot wiens laft de brief is Ipireekende ; weshalven. 
geen inftrument kan deugen , wær van de Schrijve» ofte gètuigens 
verklatefl , dat het geene daer in Verhaelt wort, niet is gelchiedt iiv 
haer byweefen , of ten minden dat beide partijen haer geen lalt daer 
toe hebben gegeeven , nochte verlbcht om het inftrument te fchrij
ven ofte te verteekenen, zijnde het aengeeven ende verfòek van een 
der partijen , immers van de geene tot wiens profijt het mftmment, 
fpreekt , al was hy bekent voor een zeer eerlijk man , van geender 
weerden , gelijk voor eenige jaren by den Hove geweefèn is , in de 
pthe van Antie Lamtiieris wedmve van Laes Piers , tégens Tade Ttedes tot 
Hallnmy Wordende de gedaegde aengefptöoken ombetalingevanzgoo 
gout-guldens , uit eenobligatieby eénAdvocaet gefchreeven, en als getui
ge verteekent, benevens de handt van des gédäegdes fchoon-vader 
als debiteur , doch bekende d" «Advoeaet geen tellinge van penningen? 
of fchuldenaers teekenihge te hebben gezien, maer op het aengeeven; 
van Laes Piers een man vmcredijt, die verfcekerde dat bet des debi-

îetàss-
fb) art. ¼ Vo«f 
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3*8| Meedenfdaegfè "R^&Ugéleeitihejt, 

teors handt was , te hebben geteekent, en dit geschiedt vry ttteir alt 
wel behoorde. 

-ƒ. Eyndfilijk moet ook het inftrument partijen voorgeleefen wor
den , of anders heeft het mede geen kracht van bewijs , fihoon handt 
ertde aeegel daer onder fiont , en dient ook in het inftrument vermeit te 
worden, dat het voorgeleefèn is ; hoewel [ulks niet uitgedrukt zijnde, 
geprafumeert Joude moeten worden, dat het ten minften van de teekenaerge-
leefen was, indien het recht uyt fpreekt tot fijn befwarenüTe, ten ware. 
a omflandigheeden van faken ende perfionen ander bedenken gaven. 

i6\ Op den inhout der inftrumenten moet ook worden gelet, dat 
fy van geen ongeoorlofde laken gemaekt worden, noch van fulke die 
geveinft ofte bedrieglijk zijn ofte gepræfumeert worden te wefen, (i) 
iy moògen'er ook geen verbant Jitb pœnis Camera inzetten, zegt d'ör-
donnantie, (k) dat is by flraffe van d'Afoftolifche kamer, 't welk by ons 
geen gebruik heeft, het was lbo veel of yemant zich nu verbondt by 
pœne van kerkelijke cenfure of excommunicatie , dat ook niet fal moo-
gen gefchieden. 

ij. Tot de forme van een püblijk inftrument vereyfchen d' oude 
meefters defe acht faken; ten i. d'aenroepinge van Godtsnaem..,, ten 
1. het jaer van Chriftigeboorte , ten 3. de Roomfche indifäie, ten 4. de 
maent en dag, ten j . de plaetjê daer het gefchreeven wort , ten 6. de 
namen der getuigen , ten 7. de verteekeninge van de Notaris, ten 8. 
het zeegel des lèlfs ; hier van is het derde by ons in geen gebruik, 
't eerfte koonlt te pas in teftamenten, houwelijx-contraclen ende andere 
van hooger belang ende aendacnt ; edoch uitgelaten zijndç vernie
tigt geen inftrument , het zeegel wort altijt gebruikt in inftrumenten 
voor Recht ende Magiftraten gepafleert, end* in liilke wort ook de tee-
keninge van partijen niet vereyfcht, zjjnde genoeg dat 'er blijk. ~zj van de 
verklaringe voor recht gedaen: felf in Notariale inftrumenten ey fcht onfe 
Ordonnantie niet dat partijen ofte getuigen lullen teçkenen, maerlbu-
de genoeg zijn, foo het fchijnt, dat de Notaris met fijn getuigen ver-
kîaerde, die en die voor hem gecompareert te zijn, en te hebben ge
daen ofte geiprooken het geene volgt, (l) in defen tijdt is men lbo ge
went tot onderteekeninge van de partijen altoos , dat de,j Notariale' 
inftrumenten qualijk anders lbuden geleeden worden. 

18. Het jaer , maent en dag is zeer noodig om by een inftrument 
gevoegt te worden, fonder evenwel dat het t'eenemael van onwaer-., 

den 
(i) Orden. 3. boektit. i.art. 4. (k) art. y. (1) art, 3, Voorf, ende tot defen 

eynde. „ 
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II. Boek; XXVI . Kapittel. 3¾i 
den foude zijn door uitlatinge van tijt en plaetfè , gelijk, elders wh^vátt 
tefiammten is geleert. 

19. De forme van een inflmment moet aengemerkt worden in de 
voor- ende nae reeden., mitfgaders den inhoudt felf. Voor-reeden 
wort by ons zelden gebruikt, maer men begint datelijk van de namen 
der partijen en de fake felf; fònder eens te gebruiken het elders ge-
Woonelijke Compareerden enf. Alleenlijk in uiterfte wjlle ende houwe-
lijx contracten, pleegt van de Name ende eere Gods te worden gemeld 

20. De Nae-reeden beftaet in dele poinéten , ten eerftm, in een 
fiipulaüe van dat partijen aenneemen hun nae den inhoudt te regulee-
ren , ten 2. in verbandt van goederen ; ten 5. in fubmisfie onder den 
Hove, beide doorgaens, hoewel niet nootfàkelijk, ten 4. opnoemin-
ge der getuigen , ten 5. de plaets , ende ten 6. het jaer en dach op 
welke de brief gefchreeven w o r t , en eyndelijk de yerteekeninge van 
partijen indien fy Schrijven konnen ; lbo niet , zettenfè een merk, 
daer de Notaris nevens Schrijft, wiens merk het is; ende ten keften de ver-
teekeninge van de Notaris felf, ende de getuigen die "er by geroepen zijn, 

2,r. Het inhoudt beftaet ten eerften in een klaer ende bondig vert 
¾ael van de fake of handel j en ioo verre de oorfake des verbands 
daer in niet genoeg is uitgedrukt, moet dit in't byfonder gefchieden , 
want fonder de ooriake te melde», een Inflntment geen bewijfens kracht 
hebben kan, of de oorfàke moet van elders aengeweefen worden, (m) 

22. Ten 2. beftaet de inhoudt in foodanige Claufulen ende byvoeg-
fels , als in yder materie worden vereyfcht ; dies een Notaris goede 
kenniffe dient te hebben van alle laken daer men brieven van pleegt 
te maken; gelijk daer zijn houwelijken, ende begiftingen van dien , 
Teftamenten en alderhande laefte willen. Vergunninge van erfpacht ± 
Huis- en itemrecht , Servituten ende Verpandingen j hoewel dele 
meeft achter andere Contracten worden gevoegt ende zelden ftoffe 
tot brieven geeven, kan echter wel gebeuren. 

23. Voorts is men gewent brieven te maken van alderhande Con
tracten , als van Koop ende Verkoopinge , Huir ende Verhuiringe, 
L,aftgeevinge of Procuratie, van Maetfchappije, van Schenkingen by 
leven , van Leeninge meeft van geit , waer van de brieven in 't by
fonder Obligatien genoemt worden, van Pand ende Bewaergeevinge, 
van Borgtochten , van allerhande Ackoorden ende Toezeggingen j 
mits lbo verre daer eedt toe van nooden is, de Notarien den eedt mon
deling moeten afneemen, fonder dat genoeg is, als d'eedt in de brief 

I I Deel. E e e ftaet 
(m) l. 27, ff, de Furt, Vix, aitit, Infl. ie Inutil.fiip. 
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ftaet en fulx Partijen voorgeleefen ende by haer verteekent is. Ook 
worden'er wel brieven gemaekt nopens oneygentlijke Contraäen en 
de verplichtinge daer uit voortkoomende. 

24. Sy moeten ook kennifle hebben van de Privilegiën der minder
jarigen, Vrouwen, 'tGemeine Landt , Kerken en andere Gemei¾-
fchappen, ende daer nae richten de renunciatien, bepalingen ende an
dere Claufulen op.yder fake paffende. 

25. Ook moeten fy weeten de gevolgen ende byvoegfels der Con
tracten <, gelijk , hoe men -door andere perfoonen verbonden wort, 
wat het recht is van Schultgenooten , van Interefi a ook de manieren 
van Vërbandt te eyndigen ende te dooden, van Woeker en wat dies 
meer zijn mag, -end' hier vooren is geleert in de drie eerfie boeken. 

•2.6. Dus verre van pMijke inftrumenten; waer uit lichtelijk kan ver-
üftaen worden wat private mogen zijn, te weeten, alderhande fchriften 
mge/lelt ofte geteekent i>y-een privaet perfoon , die niet geauthorifeert is tot 
het fchrijven van inftmmenten, het zy dat het de partijen felvezijn, 
of een derde laft van partijen hebbende., fchoon het ook anders een. 
publijk perfoon mochte welen , gelijk een Rechter, nAdvocaet, ofte 
Procureur ; ende zijn dan foodanige alle de handtfihriften, cjttitantien, 
reekeningen, jpecificatien, en diergetijke meer, (m) 

27. Staet echter te letten, dat alspublijkeperfoonen, tot fchrijven 
van inftrumenten in 't gemein niet geauthorifeert., eenige relafen endc 
atteftatien geeven nopens hare bedieningen ©f laken daer toe behooren-
de, tuflchen andere perfoonen, fuik* geschriften voor publijke infirumen-
teii worden gehouden , gelijk niet alleen zijn de relafen van Box/den ende 
Deurivaerders, ende extratlen van Secretarien ende Notarien onder haer-handt 
alleen, maer ook Kerkelijke atteftatien by ten Predikant, ende extratien uit 
Doop-boeken van de Kofiers, relatien van Dorprechters, en diergelijke meer. 

28. Ende fouden hier onder ook zijn de Extraóten der Notarien 
uit hare Protocollen, gelijk gefchiedt, daer de fèlve gehouden worden., 

29. Noch worden d'inftrumenten onderfcheiden in origineelen ende 
copijen. Origineelen zijn , die oorfpronkelijk van d'eerfte handt af-
koomen , ende copijen, die afgeiichreeven zijn, en worden defè weder
om onderfcheiden in bloote ende geauthenthifeerde copijen* 

§0. Bloote copijen zijn affchriften , die of gantfchelijk niet , ofre 
niet nae behooren zijn geauthentifeert, gelijk hec geene by een 
Notaris ofte Procureur flechtelijk is gecollationeert , ook felf als 't by 
de Raedtsheeren klerken is uitgefchreeven , en by den Heer of 

Com-
(•->) /. 14. /. 30. ff, d, j/robat. 1.11. C. qui pot. inpign. 
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Cotnffiiüarïs gecoUationeert , fbo is ' t noch geen recht attthenUjke co-
fije, maer Ibodanige moet het worden door rechtelijke overroepinge van 
partijen , die daer toe moeten worden geciteert , ofte wanneer de 
inftrumencen behooren tot hangende Proceffen , moeten fy worde» 
gedenrtncieert r om de cdlatie door den Griffier ofte fijn fubftiutit te 
laten ende te zien doen , die alfdan Verfchijnende of niet verfchij-
nende , fôo gaet echter de collatie voort , en 't inftrurmnt wort au-
thentijk > m^ts daer van altoos blijk moet zijn , dat partije rechtelijk 
daer toe geroepen is , want ook dikwils collatie» fonder voorgaende 
overroepinge worden gedaen ; d'authentifatie wort ook lòmtijts wel 
gedaen voor Commijfaris , partije daer tos fpecialijk zijnde geciteert, 
ende worden alfikn ook wel de getuigen verhoort , met erkente-
niiîè van hare handen , ende nieuw verhaei van 't gepaiîèerde ; 
daer van 't inftrument is fpreekende t 't welk. gefchiedt in faken van 
groot belang , en befonderlijk in teftamenten. Soodanige copijen 
plachten wel Fidimm genoemt te worden , om dat'er van Rechters 
weegen dat woort op geftelt wierde , fbo veel. willende zeggen , als 
dat het voor rechte gezjen was, 

3r. Om bewijs door brieven rechtelijk te doen, moeten hetzijn pnbfy-
\e inflrumenten , ende die origineel ofte behoorlijk geauthentifeert , re
gens welke de rechten zeggen, dat getuigen niet gehoort worden, (n) 
te weeren, andere getuigen als by 't maken van 't inftrument zijn te
genwoordig geweeft r en dat felve geteekent hebben , want als dele 
naderhant gevraegt zijnde, ftrijdige verklaringe geeven tegen den in-
hout des brieft-, dan geit de levendige verklaringe meeft,. (o) Edoch 
als de getuigen wel zijn geweeft by het Contract , maes niet by het 
Schrijven van't inftrument , foo Schijnt het inftrument maer geloof te 
verdienen , om dat het aen Partijen wederom is voorgeleefen, ende 
fy daer nieuwe laft toe hebben gegeeven , ende daer in wel yets 
hebben konnen veranderen , daer van is gediJputeert in de falie van 
de* Heere T. v. A. tegens Claes Tieerds., voor Allerheiligen , 1679. in 
de quæftieufè brief ofte reverfael ftonde, dat de koop was aengegaen-r 
foo groot ende foo klein de landen waren r en de kooper bewees door 
twee getuigen , dat het verkocht Was , ten eynde mate, ten eynde geit., 
meine echter doen geweeièn te zijn, dat de getuigen moeften voor» 
gaen. 

¾z. Maer als'er getuigen zijn y die niet tegenfpreeken den inhout 
van ' t inflrument , gelijk dat in't maken is gepafleert ,. maer die ver-

E e e i klaren 
(a) L 1, C.d. teji. (o) Nov. 75.. cap, 5. (p) d. KoY<7$, cap. 3, 
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klaren 't inftrument voldaen te zijn, foodanige konen wel aengenooi 
men worden, in getale van twee ofte drie onbefprookeneperfoonen ', 
hoewel de Keyfir vijf getuigen daer toe vereyfcht , (q) 't welk moogelijk 
noch plaetfè moet hebben in handelingen, die uitdruckelijk^daer op zijn 
aengegaen , dat jj in gefchrifte fanden moeten worden geftelt, [onder anders 
te [uilen deugen , want alfoo het féhrift alfdan behoort tot het welen 
der faken, foo kan't niet als door gefchrifte, of immers door vijf ge
tuigen - worden vernietigt , maer als het blootelijk ftrekt tot bewijs, 
gelijk doorgaens, foo wil de reeden , dat het ook door gemein bewijs 
kan worden wederlecht. 

35. Soo lange dan het inhout van't inftrument niet wederlecht 
wort , lbo ftaet vaft het geene daer in gemelt wort , [choon de prœ-
[itmptie ter contrarie mochte leggen , ende d' £jgen[chap der [aken anders 
[chijnt mede te brengen; waer toe kan dienen dit exempel; in laken Riemk\ 
Douwes tot Boxum , tegen Claes ClaeJJèn tot Kim[wert cum ficio. Claes 
had een koop-brief gepafî'eert, over een koop fijn huifvrouwe betref
fende , waer in hy zich met fijn vrouwe felf hadde verbonden tot 
vryleeveringe van het verkochte , fonder te hebben gebruikt de qua-
liteit van man ende voogd , maer fy ftonden te zamen in den brief als 
erfgenamen van des vrouwen broeder. De vrouwe verfturven zijn
de , wiert hy beneevens de kinderen van de vrouw aengefprooken 
in cas van eviSlie; hy zeide, dat hem de fake niet aenging, maer fijn 
vrou alleen, ende dat hy fijn qualiteit alleenlijk daer toe haddegeleent, om 
dat etn vrouwe [onder haer man geen handel kan aengaen, en dat hv nu 
te minder kon aengefprooken worden , nae dat het houwelijk^geëjndigt 
was j evenwel om dat hy zich in het contract fimpelijk hadde ver
bonden , en dat 'er geen aenwijfinge wierde gedaen, dat het hem in 
eygener name op d'eene of d'ander wijfe niet hadde aengegaen, hoe
wel fchijnwaer zijnde dat het de vrouw alleen hadde geraekt, lbo is hy 
echter gecondemneert nae teneur ende klare woorden van het inftrument, 
behoudens fijn recht en regres tegen d'erfgenamen van fijn vrouw, lbo 
hy foude verftaen te behooren, voor de Hontfdagen 1679. 

34. Geauthentifeerde copijen , indiervoegen , als hier vooren gez.egt 
is, maken ook bewijs, en daer uit kan ook eyfch gemaekt worden, 
niet tegenfiaende men [oude mogen neggen, dat het niet kpnde geweeten worden , 
o[ het principael noch in weeftn , of met gequiteert ofte vernietigt was, hoe
wel in fuiken gevalle voorzichtelijk moet gehandelt worden, foo wel 
van een Crediteur, die het principael niet lichtelijk moet overgeven, 

als 
(¾ l.iü.C.d.teft)b.Sana. 1. io. 1, 

wumkes.nlwumkes.nl



11. Boek , X X V I . Kapittel. 3 2 r 

áls ván de fëhuldenaer , die niet lichtelijk rnœt betálen à ten zy alle 
geauthentifierde of gelijkluidende infirumenten ( want op een tijt dikwils 
verfcheidene origineelen eenfluidende konen gemaekt worden ) voor 
de handt zjjn, om daer op gefchreeven of gefcheurt te worden, lbo als no
dig is, of anders hem met fchriftelijk befcheidt te deege voorzie, en 
dat wel beware. 

35-. Copijen fonder.rechtelijke overroepinge van de geintereflèerde, 
by Schtolmeefiers, Procureurs, Nòtarien, advocaten, Secretarie», ende 
Rechters ofte Commijfarien ge collationeert, als het niet is van aclren onder 
haer gevallen ende tot haer officie behoorende, konnen geen volko
men bewijs maken , hoewel fy dikwils in de proceflen overgelecht 
Worden, tot naerichtinge des Rechters, als men weet dat de princi
palen behouden , en aireede vertoont zijn geweeft bj't overleggen der 
articulen, gelijk doorgaens gefchiedt, de principalen naderhant gelicht 
wordende uit vreefe van de felve door ongeval of bedroch te verhe
len ; Edoch de gront van een eyfch konen fulke brieven niet maken, fèhoon 
met andere favorabele omfiandigheeden geholpen , gelijk by den Hove 
geweefên is in de fake van J. S. tegens P . L . voor de Hontfdagen 
1679, alwaer een teftament wierde vertoont, gecollationeert ende ver-, 
teekent by een Notaris, koomende daer by 't getuigeniflê van d' origi-
neele Schrijver , die verklaerde niet alleen loodanigen teftament te 
hebben gefchreeven, maer dat hy ook uit de ftijl het kende voorfijn 
maekfel ofte gedicteerde, is evenwel geen recht daer op gedaen, maer 
d'eyfcher afgeweefen. 

36. Maer als een inftrument eenmael overgelecht ende partijen ver
toont is geweeft , fonder dat die het heeft tegenfprooken , lbo kan 
een copije by CommifTaris of Secretaris van 't Hoff geauthentifeert 
ook vol bewijs maken, mits de producent den eedt doe, dat het inftrument 
z.eedert het overleggen buiten fijn toedoen te foeken geraekt ende niet betaelt 
ofte gecajfeert is , gelijk by den Hove geweefên is in de fake van 
Aukjen Feickes, contra Frans van Scheltema, derijFebruarij 1642. JSfauta. 

37. Daer de protocollen in behoorlijk gebruik zijn , heeft men fòo 
veel gevaer niet te hoeden "nopens 't verliefen van inftmmenten , en 
flademael hier boven reede gezegt is , dat de copijen by de Notarien 
onder haer handt uitgegeeven bewijs maken , foo volgt , dat fy die 
kracht ook behouden , fchoon 't protocol mochte zijn veriooren, 
't welke dan ook alfòo foude moeten verftaen worden, indien de pro
tocollen alhier, ingevolge van £ Ordonnantie, wierden gehouden ; te wee-
ten, dat het principael inftrument zijnde veriooren, het geregiftreerde 

E e e 3 " *" ten 
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ten protocolïe by den Notaris alleen verteekent , volkomen bewijs 
foude konen maken, als mede de copijen daer uit by hem genoomen 
ende verteekent. (r) 

38. Private inftrumenten konnen nae rechte geen bewijs maken, 
of Jy moeten bevefligt zijn in tegenivoordigheit van drie getuigen , die den 
brief moeten verteekenen, of andere voor haer, met verklaringe wel
ke daer by zijn geweeft; en noch wort niet verworpen het onderfoek 
op het gefchrifte, of't al waerlijk de handt des Schrijvers mooge zijn; 
de getuigen ontbreekende , konnen private inflrumenten geen bewijs 
maken, als tegen den geenen diefe overgelecht ofte gefchreeven heeft; 
Tot welken eynde daer moet handt-bekenninge zijn van partije tegen 
wien fy voortgebracht worden, maerdefefijnhandtontkennende,,foo 
kan men wel treeden tot eomparatieoî vergelijkinge der letteren, mits 
eerft de verfòeker daer van fweere , dat hy dat doet met oprechte 
meininge, dat het is de handt van fijn partije, ende'noch wil de wet (f) 
dat de fchriften , daer uit men de vergelijkinge fal doen publijk^ moeten zijn., 
af privaet met drie getuigen bevefligt , en of wel dit moegelijk foo fterk 
in. onfe praótijke niet wort onderhouden , foo is echter dit feeker, 
dat vergelijkinge van letteren alleen niet bewijft, alfoo de falsheit dikmael 
van de waerheit in de letteren niet kan worden onderfcheiden ; be-
fònderlijk als het is een Hechte onderteekeninge van een naem, of 
een handtfchrift in weiftig woorden beftaende; ook is/er niet gemei-
ner als dat een en de felve perfoon verfcheidene trecken van letteren 
in ver Scheiden tijden maekt , alfoo dat finder bykoomende getuigen twes 
of een zeer geloofwaerdig , en die met andere waerfchijnlijhheü geholpen, 
daer op geen oordeel kan worden gevelt. 

39. Maer hedenfdaegs is in Prattijk*, dat Kooplieden boeken by de 
Crediteuren felfs gefchreeven, ende met eede of met de doodt der fel-
ver beveftigt zijnde ,, volkoomen bewijs maken , onder defe kon-
ditien. 

4.0. Ten- 1. Sao de Koopman onberucht is van Jlofheit of ontrou in de-
fen, ten 2. fio de aenteekeninge ten fchuldboeke gedaen is in forme, foo als 
een fchrander Koopman behoort ende gewent is boek te houden, en
de ten 5. foo de aengefprookene Schuldenaer niec kan bybrengen, 
waerfchijnelijke reedenen, waerom de aenteekeninge niet waerachtig 
foude zijn. 

4.1. Want alfoo dit bewijs van't boek des Crediteurs tegen reeden 
van 

(r) 1.17. C. d, fid. inftit. Wijf. ad út. ff.djpd, inflr, (f) h 20, & Jüttb. j£d bœc. 
C d. proL 
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rán recht ende niet fònder groot gevaer van faîsheeden , tot red-
dinge der koophandel is ingevoert, foo is 't wel van ¾ooden dat 
lòodanige bepalingen daer by koomen. altoos echter in ziende £ om-
fiandigheeden ende billijkheit. 

4.Î,. Handtfchriften echter van een particulier gefchreeven ende 
verteekent, fonder een eenig getuige , fullen niet lichtelijk voor be
wijs aengenoomen worden , als tege» den geenen , diefe gebruikt en. 
overgelegt heeft , ook, diefe gefchreeven ofte geteechgnt heeft , ende des felfs 
erfgenaem. 

43. Nopens het effeB der brieven is noch aen te merken, dat Schrif-
tuire drijerley gebruik heeft ontrent de faken daer va-a fy gefchreeven 
wort ; want ten 1. kan fy behooren tot het eygenfte welen der Ik
ke , gelijk in het verbant door letters ende in beflooten Teflamenten, 
waer van op fijne plaetfen gelprooken is. 

44. Ten a. Sorntijts , lèhoon fy niet behoort tot het wefcn felf, 
evenwel is fy nootwendig, invoegen de fake fonder fchrift geen vol-
maektheit heeft, 't welk plaets heeft in handelingen , waer van Spe-
ciael bedongen is, dat fy niet als by gelchrifte fouden gelden ; waer 
van mede te vooren is gejprooken. 

4.5*. Endenen 3. tot bewijs, fonder wijders ; het welke doorgaens 
in alle handelingen ende brieven daer van zijnde plaets heeft; invoe
gen, als'er geen brieven van gemaekt of die verlooren zijn, de laken 
echter hare volrnaektheit hebben , mits ''er blijk, van zy , door getuigen 
of anderzins. 

46. Elk moet overleggen föodanige inftrumenten als hy felve 
heeft , ende partijen moeten eikanderen copijen uitgeeven van de 
fiucken ende brieven die fy in het proces gebruiken j máer van an
dere inftrumenten behoevenfe malkander geen copijen te geeven, of 
ly moeten bewijfen dat 'er haer aengeleegen is , of aengeleegen fal 
konnen zijn : ende foo is een houder van een teftament verplicht, om 
copije te geeven aen den geenen dien'er yets in gemaekt is , fthoon het 
recht van ejfchen noch niet gebooren mooge zijn, gelijk^een die tot het f dei-
sommis geroepen is nae een anders doot, waer van Nauta een gewijt 
de wel heeft willen aenteekenen in fijn I J . decijîe, tuflchen Dirkten 
Hetlor van Wi/fema, tegen fohannes Eelkama, voor hem en in qualiteit, 
den zo f ulij 1644. 

.47. De tijt van inftrumenten over te leggen is of nevens de fchrifv 
tuiren voor á' interlocutie , of nevens d' articulen nae «!' interlocutie, foo 
lange van produüien niet is gerennntieert - of anders de peremptoire tijt niet 
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is verhopen, d'Ordonnantie zegt ook dat inftrumenten tot aen de-
conclupe toe' konnen ingebracht worden , als het gefchièdt voor het 
Gerichte ter præfentie van partijen , ofte der felver Procureurs * 
Welken de Rechter of Commiflaris der Rolle iêekeren tijt fàl mo
gen verkenen , om daer op te zeggen , maer getuigen konnen nae 
verloopene dilayen niet worden geproduceert , als by confent van par
tijen , ofte relief by den Rechter bekoomen. (t) 

4.8. Eer een inftrument overgelecht wort, dient het wel neerfte-
lijk^ overgeleefen en overdacht te worden , door dien al wat'er infiaet, 
by den Producent voor bekent wort gehouden , (a) anders eenige ftuc-
ken by 't Proces gevoegt ende. geflikt wordende , mach daer op 
by den Rechter geen acht worden genoomen, ook is verbooden 
by de Remonftrantien eenigerhande inftrumenten te voegen, (w) 

49. Nae genoomene conclufie in de fake worden "er gantlch geea 
inftrumenten geleeden , ten ware de Rechter uit eygen beweege-
niflë goedt vont het eene of het ander in te eyfchen , want voor 
een Rechter wort geen conclufie genoomen , fulks raekt partijen 
alleen. 

f o. Voor 't laeft is aen te merken, dat, als in een inftrument yet& 
verhaelt wort , dat in een ander inftrument foude ftaen , fulks niet 
kan gelooft worden , foo lange dat ander gefchrifte niet wort ver
toont, (x) 

(t) Ord. 3. 43 4. (t*J Baldus 'm L. fi pits tejiiltts C. d. teft'é. Botiriciut à. 
off. dd\oc. cap. 2. mpr. (w) Ord. 3, %, 3.4,5. Jfppend. regiem, art. 5. (») L 
hit. ff. de Trobatim. 

XXVII. KA: 
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x x v i i . K A P I T T E L : 

Van Getuigen. 

Wie Verbooden Worden ganfcheiijk om te getuigen. Wie 'm feekere faken. Byfon-
derlijk in criminele aenklachten. Wie ten deele Verbooden Worden, offkchts Van 
mmder geloof "Horden geacht. Wanneer oppofttien tegen de getuigen behoort ge-
maekt te borden. Wie Verfchoont Worden Van tegen haren dankte getuigen, an
dere Worden genootfaekt te getuigen, doch niet Buiten proces Van\getuigen in perpe-
tuam rei memoriam Maniere Van Getuigen te Verhoren. 

I-"¾î T ' O l g - de tweede foorte vari bewijs door getuigen, waer van 
¾ / d'eerfte vrage is, wat perfoonen verbooden worden getuighenijjè 

T te geeven ? en is te weeten dat eenige gerejetleert, dat is, 
ten vollen uitgeflooten worden, andere worden gereprocheert, dat is, 
fy Worden wel toegelaten, maer met geen volkomen bewijs. 

z. Die men t'enemael uitfluit, worden óf in alle of in feekere fa
ken verbooden te getuigen, in alle woorden uitgeflooten dolle en 
malle menfèhen, en neevens haer Stadskinderen die voor dol geree-
kent worden, die intefiabel, dat is, migeloos by de Wet of by den Rech
ter zijn verklaert , waer van elders gefprooken is, en behooren ook tot 
defe foorte openbare hoeren ende by gevolge hoereweerden ende weer-
dinnen, gelijk by den Hove verftaen is, nopens de perfoon van eenen 
Koert Meier ende fijn huifvrouw, geproduceert in de fake van H .C . 
tegen H. de H. in de Rechtdagh.voor Kerftijt, 1678. ook die geit om te ge
tuigen hebben genoomen, die om mifdaedt gevangen zitten, die ge-
doemt zijn weegens overfpel, openbaergewelt, falfîteit, ampt-fchin-
dery-en kopery, lands of menfche dievery, korenfchindery en ande
re mifdaden , die nae Keyfèrlijke rechten voor publijk^ gehouden worden\ 
buiten en behalven die met de doodt geftraft worden onnoodig in de
len te neemen, (a) eindelijk worden gantfchelijk verbooden kinderen 
onder de 14. of maegdekens onder de twaelf jaren. 

I I Deel. F f f 3. Die 

(«) /, 20. §. 3. qtt, tefi. fac. fojf, l. 40. d< rç. 1.I. ai. ff. d. teti. I. î. §. $. ff, 
d- ttfi. 

wumkes.nlwumkes.nl



33f Htedenfdaegfe fychfrgelmthffi. 

'g, Die in feekere -faken gantfch verboden worden zijn defe , voor 
eer¾, een yegelijk in fijn eygen fake, (b) en eygen wort genoemt daer 
hy zelf profijt of fchade by heeft, (e) hoedanig ook is die in cas vm garand 
geciteert is, tenaenzien van degeenedie vanhem gegarandeert wil zijn , 
gelijk meermalen by '* Hojfverftaen is, ook^laefi in de fake v a n P . R . in 
qualiteit tegen ^Andries Dottwes cum fociis. R . hadde laten citeeren als 
getuige de Notaris G. D. dien hy rede in cas van garand [elf hadde laten ci
teeren y is niet geadmitteert, den ï6 Martij 1680. 

4. In criminele aenklachten worden echter de beleedigde perfbonen, 
fchoon de feyten haer betreffen, fomtijts wel toegelaten om te getuigen 
met volle geloof, fòo anders op de perfooncn niet valt te Zeggen, invoegen 
op fulke getuigenùlèn wel lieden opgehangen worden j om dat de publijke 
fbaffe niet raekt de particuliere perlbonen, en geen eerlijk menfch geacht 
wordt foo godloos te zijn , dat hy een onfchuldige loude befwaren» 
om dat de fàek hem mochte betreffen ; waerby koomtdat men anders 
de meefte boosheeden ongeftraft foude moeten laten, om dat 'erzel
den vreemde getuigen by geroepen worden. 

5. Wanneer fy echter by het ontdecken en overtuigen der mifda-
digers interefl ende profijt hebben te verhoopen, lbo dient haer getui-
geniflc niet buiten alle bedenken gehouden , ende weete den Frocnrem 
Generael wel afgeflagen te zijn een getuige dien hy produceerde tegen 
,een beklaegden i de getuige zijnde een vrouwe, dien de beklaegde op 
de zeedijk rijdende met de wagen, de Iweep foude om den hals gefla-
gen, een endweegs gefleipt ende mif handelt hebben, fulx om dat de 
felve vrouw ook voor haer tegelijk aiïievaninjurie aengeftelt hadde* 
den 6 December 1680. 

6. Maer die mede fchuldig aen een milHaet zijn , konnen niet ge
tuigen , (d) ook geen perfoonen , dien de producent gebieden kan dat fy 
getuigen » hoedanige fijn kinderen , vrouwen ten aenzien van hare 
mannen, buiten twijvel ook de flaven by oudts , maer onfi dtenfiboo-
den vry en voor een korten tijt verhuirt zijnde, kpnnen niet geftelt wor~ 
den onder het getal der gener die men beveelen kan om te getuigen* 
• 7. Een onderdaen van fijn Pverigheit wort van veelen ook in de

fe foorte geftelt, ten zjy hem den eedt van onderdanigheit en getrouwig-r 
heit werde qttijt gefcholden, maer de waerheit is , dat het ontflach van 
delen eedt tér fake niet en doet, want die eedt al blijvende, verbindt 
niemant in fijn gemoet om de waerheit te quetfen, en is het om het 

ont-

(l>) /. »o.d.tefi» (G; Li.§.xi. ff /ptand. apfeîl. (d) /. 11. C d.¾J. L 
ûh. C,à- accuf. 
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IT. Boek, X X V I I . Kapittel. 3 ? I 

©rit¾ach, dat wort door omflag van eedt niet wecbgenoorhen, fioUn. 
<re de getuige blijft woonen onder het felve gebiedt, 

8. Om nader te koomen, het gefch-ü ïaekto£d'Overigbeit4/,f Ove-
righek, ofte in haer particulier; nopens het eerfte wort eenpnderdaen 
•wel gsen geloof gegeeven, maer echter niet gantfchelijk uitgeflooten, 
ten ware het een frkg mschte z.ijn , daer hem in't particn)ier aen geleegen 
was, want alfoo is het gemeine gevoelen, (e) dat als een landt, Stadt, 
of Dorp qmftie met een ander heeft, alfäân een ingezeeten wel kan 
getuigen, indien hy 'er geen Schade noch bate by en heeft j gelijk als 'er 
twifl: is over de jurifdiäie; maer als de twift raekt de gemeine belaftin-
gen, waer t œ een yedef tooet contribueeren, of by exempel, een recht 
van gemeine weide daer een yeder ingezeeten fijn beeften mag injagen, 
in dejin en dier gelijke konnen fy geen getuigen z.ijn: betreft de cjüæftie het 
particuliere belang van d'Overigheit, daer in wort eeü onderdaen noch 
min verbooden, (f) wy fullen dele dan brengen tot die geene , die 
wei getuigen konnen, maer niet met vol bewijs. 

9. De Wetten fluiten ook uit huiflèlijke getuigen, (g) door welke 
echter niet konnen verftaen worden alk die onder een dokken aen een tafel 
gaen, maer die feer eeg aen malkanderen verbonden zijn, gelijk V&~ 
der en J¾e», Man ende Vrouw. 

10. Sufters en Broeders worden ook doorgaensby de Rechtsgeleer
den onder huisgetuigen geftelt, het welke waer is, foo lange fy by 
eikanderen onder een vaders macht of in gemeine huishoadingeleeven, 
maer affonderlijk woonende pleegen fy niet t'eëttemael uitgeflooten te 
worden, (n) immers ook niet nae ftijle van den Hove volgen gewij£ 
de van den iSFebr. 1636. vÆchcn facob van zAdelen, en Dominicm van 
•Hottinga, ende noch jorigft denzFebr. 1680. tuflehen Tjetfkf Noltenta, 
ende de Crediteuren van Wopke Rienki Popta ; Weete nochtans anders 
verftaen te zijn, nopens het getuigeniffe van driefuftersgeproduceért 
den zo funij 1680. die van hare fuflers wierden beleidt, om te bewi> 
fen een houwelipx-belofte die fy voorgaf te zijn gefchiedt, foo omdlÉ 
diefufters noch ineen huis woonden, als om dat geoordeelt wierde, 
dat foo nae-vrienden in faken van hoowelijk gemeinelijk zeer heet en
de geïnterefleert zijn ; wierden echter defelve fufters in defen toe* 

* gelaten , om datfe van partije voor de Neder-rechter waren toe
gelaten geweeft , diefe vervolgens i n ' t appel niet konde warflen, 

F f f 2 in 

(e) CoVdr.pra&.quœjl. 18 «.4 Mofftacinl.6 & z.l.d.telt.tVefemb.inpar-.ff.d. 
iit a.¾. {f)¥erl.^C.d.teJl. (g) l,$'C.d.teft, 1,6.0.eoà. ( Ö J / . J ^ C . 
d.teft. 
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a j i ' Heedenfdaegfe RethtsgeléeHheyt, 

(>) in de fake van J . H . Requirante op ende tegens C.DofeMedj 
Doótor. 

11. Van gelijken, als vrienden en vjanden worden verbooden te getui
gen, fiilx is te verftaen van notoire, Sware, en fchier doodelijke vyandt-
fchappen, (*) en ongemeene, vertrouwde , innerlijke vriendtfchap, 
want anders behooren fy al mede tot de volgende foorte, van die geen 
vol bewijs maken. 

12. Dit verftaet zich felve, dat vyandfchap niet belet vooryemant 
noch vriendtfchap tegen yemant te getuigen, gelijk dan ook eenAd-
vocaet niet kan getuigen voor fijn cliënt in de lèlve fake dien hy noch 
verdeedigt, of daer in hy heeft gedient, (•) maer tegen fijn dient wort 
hy niet verbooden, en ook^ -wel voor haer in andere faken. 

. 15. Goede mannen, Baerjlmden, en andere middelaers van handelin
gen konnen wel getuigen zijn , als fj van beide -partijen zijn gebruikt, 
of ten. minften met haer beider confent de fake bemiddelt hebben, ('m) 

14. Een Rechter kan ook in fake van appel niet getuigen voor den 
geenen die het by hem gewonnen heeft, indien hy beleidt wort op 
feiten , die het recht of onrecht van partijen raken , maer wel op 
poinóteii d'ordere van procedeeren betreffende, (n),en is foo by den 
Hove geweefen in de fake van Harmen Doedes mmficio Requirant 
ende opp'ofèerde, contra Baetje Dini Requireerde ende oppoiânte den 
9 f ulij 1680. 

iy. In crimineels faken worden ook eenige byfonderlijk verbooden, 
buiten de geene die wy terftent gez.egt hebben, als, àic noch geen to ja» 
ren vervult hebben, ten minften om vol bewijs te maken , want dat 
fy wel gehoort mogen worden, is dikwtls by den Hove geweefen , nietallee-
nieh in faken die de kinderen felvebejeegentzijn, gelijkbymy Com-
miffaris in den jare 1680. verhoort zijn, doch buiteneedt, tweemeif-
jcs, een van 9. en een van 11 jaren, die van eenen Kafper Haufen tot 
Collum oneerlijk waren betaft ende behandelt, foo fy zeiden, maer ook 

#1 andere faken als in doodtflach by. een ander begaen, waer toe ee
nen Rinfe. <tAbes van Drogenham oudt 8 jaren is toegelaten om ver
hoort te worden, den 10. fttnij i6^f. endewataengaet jongelieden van 
17. of 18. jaren, worden me ' t gebruik ende prac¾jke van den Hove 
wel toegelaten om verhoort te worden, ende wel met kracht vanvo/ 
bewijs, foo verre fy met ándere bewijfen ende omftandigheedengeholpen 
; . - ende 

(Î; l-i-f.C.'iefeliih . (k) MoMtll.po.cap. ?l (1) I uit. ff.deteft.Sand.i.io4, 
. (m) Gail. i.obf. loo.mim. u . &feqqt (n) l.20.ff.d.tefi.l.il.ff.eod.^£n$hi 
Matthœm d. Crim, Út, k, Pro/¾. 
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II. Boek, XXVII. Kapicteï. ¾ 
cnde beveiligt Worden, gelijk meermalen in hals- lakenis verftaen ende? 
voorgevallen. 

16. Die eens teegen een en de fel ve perfoon in andere crimineele fa
ken getuigt heeft, mitfgaders alle die uit des Klagers of aenbrengers 
huis voortkoomen worden ook verbooden. (o) 

ij. Dat vrouwen in teftamenten vàn getuighenifîè worden uit-
geflooten is elde-is gezegt, maer in alle andere faken , ook crimineel 
worden fy eeven lbo wel toegelaten als de mannen. 

18. Jooden en Ketters moogen geen getuigen zijn teegen de ge~ 
loofs-genooten , en dat wil de Wet ook van gemeine ketters verftaen 
hebben, want groove ketters zijn gantfch tuigeioos, (p) maer dit wort 
by ons ten aenzien van ketters ibo niet waergenoomen, en valt op de 
religie ten aenzien van getuigheniiîen weinig onderfoek. 

19. Het kan ook gebeuren dat eenige van de verboodeneperfoonen; 
in feekere faken ende geleegentheeden konnen toegelaten worden , ge
lijk in de alderfwaerfte mifdaden , allmede foo dikwils geen ander bewijfen 
konnen worden gevonden; mits altoos valt ftaende , dat haer getuighe-
nifïen geen volkoomen bewijs maken, ten zy met andere omftandig-
heeden end' /argumenten geholpen, (q) 

2,0. Voor het laefte worden noch ten deele verbooden de blinde-,. 
Homme en dove lieden , te weten in fâlkg faken daer gedicht ofte gehoor 
van noden is, en mits de ftomme fchrijven konnen, want teekens van, 
handtgebaer fouden hier niet genoeg zijn. (r) 

a i . Wat aengaet de andere die wel verhoort worden, maer geen 
vol bewiis maken , daer onder zijn eenige booven genoemt , gelijk 
Sufters ende Broeders, mifgaders andere naebeftaende verwanten, goe
de vrienden, partijdige, en nijdige menfchen , dienftbooden en huir-
lingen die in yemants dienft zijn, onderdanen ten aenzien van hare Ove-
righeeden, en voorts alle waer in de bovengefchrevene reedenen voor een 
gedeelte plaets hebben, gelijk of yemant halfblint, hardthoorigende halfgek^ 
was nae't de faken zijn; behoort hier ook toe een vrouwmenich die haer 
zegt van een feeker perfoon beflapen of befwangerttezijn, dieeenige 
vol, eenige geen geloof willen hebben gegeeven, doch moet onder-
fcheiüt gemaekt worden; want als fyflat z.egt om een man te krijgen, of het 
kint yemant op te dringen, foo behoort húer gantfch geen geloof toe, als wefende 
in ejgenjake, maer als 'er fuik een oogemerk niet by gebiijkt te zjjn r 
, " - Fff 5 * en 

(o), /. 2\.ff,deTejf'è. (p) /. penult. C. de Hœret. (q) l.Slff. deludicl.y-
ff d. tefiib L ix. ¾jr feq. Cd qiiafi.j£. Matth. d.cap, 1 n.iu " (?) I. 48. j f 
å: 0. & Jî. 
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3^4 Heeâenjåaegfe ^echttgeîemheyt. 
«n dat'er geen reeden van profijt of veriichtinge voer htier by te ha
len valt, dan is de verklaringe van hetvrouwmenfehvry vangewich-
tç, byfonderlijk als het noemen van de man hær ftrekt tot befwaer-
niflê, gelijk of fy een getrouwt man haddegemeldet,^daerfy meteen 
©ngetrout perfoon te noemen haer minder Ichuldig konde maken, (f) 

22. Stadskinderen moeten hier ook toegebragt worden, want of fy 
wel in rechten nevens dolle menfehen geftelt worden, fulx is echter 
eygentlijk te verftaen van het bewint harer goederen, ende met van het 

gebruik h^der vijf finnen, daer het hier op aenkoomt. 
23. Noch brengen wy tot dele foorte de infame perfoonen, lbo die 

van de Wet , als van de Rechter met eerloosheit geteekent zijn , als 
ook die by wijfe lieden voor fodanig worden gehouden, fchoon van 
Wet of Rechter ongeteelcent, gelijk zijn alle die een ongereegelt en 
ondeugend leeven leyden. (t) 

24. Eindelijk zijn van deleflach alle verachte, geringe, arme perfoonen^ 
wanneer fy niet zijn van bekende deugtlàemheit ende geftadigheit, en 
is de Rechter aenbevoolen wijflijk te letten, hoeveel de gemelde ree
denen , ende wat meer tegens de getuigen wort ingebragt , van het 
bewijs afneemt ende vermindert, als mede hoe veel andere prafumpúen 
door lülke getuigen worden gefterkt ende beveiligt, (u) 

zy. De Advocaten fòuden wel tegen perfoonen die niet gantfehver-
booden worden, geen oppofitie behooren te maken , dat echter door-
gâens geichiedt tot groote verachteringe der proceduren ende onnut
te koften, zijnde genoeg dat fy protefteerden van falfs-recht te willen 
blijven om de getuigen te reprochteren, dat is, tegens hare perfoonen 
ende getuigheniflen in te brengen, wat fy fuïlen bevinden te behoo
ren , zijnde doch een gemeine reegel by de Rechters, dat een getmge, 
als het eenigzjns bykoomt moet worden toegelaten, behoudens het recht van 
reprobeeren. 

2,6. Des fy dan ook met recht lullen hebben te verwachten , dat 
naukeurige aenfehouw lal v/orden genoomen op de hoedanigheit der ge
tuigen , ten einde fy geen reeden mogen hebben te zeggen, ende voor 
te geeven , dat de getuigen fonder oppofitie gçadmitteert zijnde , niet 
veel acht op de reproches pleegt te worden genoomen. 

27. De pligt van getuighenilfe te geeven, is pnbtykj, dat is, behoort 
tot het algemeine nut , en kan daerom ook van niemant worden ge-
weigert , dies ook,een yeder kan gedwongen worden getuighenijje te geeven^ 

tc t 

(f) Sana r. 10. 2.. (') /. 13. d. hît qui infam. nou (?) /. 3. *»?•'.$•'§. 1. 
ff.dtefl.HoV.yo.cap.i. " . 
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11. Boek , X X V I r. Kapittel. n r 

tot welken einde de,getuigen op d'eerfte citatie niet verfchijnende,, 
worden wederom geçiteert in_ cas van purge r en moetwiilig uitblijven
de eindelijk met breuken, met inlage, met gijfêlinge , met gevange-
niffen , en mogelijk ook met pijnigen in fware crimineele zaken » niet 
in civile foa veel het pijnigen aengaet. (w) 

28. Doch eenige perfòonen worden uitgenoomen die niet gedwon
gen worden te getuigen, als kinderen en ouders, fwagers en fchoon-
ouders, ftijf-kinders en fleevaders, oomen en neeven, lufters en broe
ders , mitfgaders hare kinderen tegen malkanderen * jae ik ben niet 
gehouden te getuigen tegen de geene die fufterling over my ftaet ,, 
noch hy tegens my ; doch dit wort niet uitgeftrekt tot de vrouwen 
of mannen van lulke perfòonen, gelijk by den Hove is verftaen tuflchen. 
den Procureur Generael en Elifabeth Indifcheraven , den 10. December 
j68o. de ftijtzoon niet tegenftaende de verwantfchap door een ander 
houwelijk al was verandert, is geè'xcufeert, maer niet fijn vrouwe j 
het welke foo wel in civile als crimineele faken, verftaen moet wor
den , hoewel verftaen hebbe, dat anno 1655. by den Hove gedifpo-
neert fbude zijn, dat de gemelde excufatie in civile faken geen plaetfe 
foude hebben. 

29. Is ook in de felve fake verftaen , dat de getuigen haer verfoelc 
van excufè voor Commiflàris by monde hebbende gedaen , de geene: 
tegen wienfe voortgebracht wierden, daer op wel oppofitie konden ma
ken , fònder dat de getuige [elf van nooden haddeplaidoy daer over te fuflineeren^ 

50. Advocaten behooren ook niet te worden gedwongen te getui
gen tegens hare cliënten, wanneer de waerheit op eenige andere wijfe 
kàn worden gevonden, ook niet over incidenten in gedeelten van eert 
proces, daer niet veel aengeleegen is > om dat het onbehoorlijk Schijnt 
haer te dwingen tot ontdeckinge van haer meefters faken, en onnut 
te maken tot het bedienen der felver. 

51. Soo weete, dat een Advocaet is geëxcufèert van tegen fijn Mee-
fter te getuigen over een Incident al van belang, die echter naderhant 
niet meer in de fake dienende is genootfaekt geweeft te getuigen, d'ex-
ceptie van gewijfder ding al vooren zijnde gerejeóteert. 

'2,2. Edoch in fware faken en daer men de waerheit anders niet kars 
hebben, konnen de Advocaten wel gedwongen worden, om dat het 
anders in de macht van een partije loude zijn den eyfcher van fijn be
wijs te berooven met een Advocaet te kiefen » die ook neyen&eenan
der kenniffe van de fake mochte hebben. 

. 5 2 , Het 
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~%$6 fîeedenfdaegfe "Rechtsgehertheyt, 

33. H e t middel t n naefte oorfaek van dwang tot getuigheniüe t e 
geeven, is de macht des Rechters gefondeert op delitücontefiatievanpar-

i tijen , dien alfdan om haer recht goedt te maken genoegfitme midde
len moeten worden vergunt, maer buiten Urn contefiatie en opgeheeven 
proces kan men geen lieden dwingen om getuighenilîe te geeven op 
het geene wy haer vragen willen. 

54. Ten z.y de noodt Julx mochte -vereyfchen, inperpetuam rei memoriam, 
gelijk men ipreekt; tot altoos-duirende geheugenifle van cenige iâke. 
waer van defe twee dingen ten aenzien van een eyfcher van nooden 
zijn; ten cerften , dar 'er noch geen geleegentheit is om het proces aen te 
vangen , foo om dat het recht noch niet ten vollen is gebooren , of 
dat 'er ander belet is , om te konnen gereedt worden j ten tweeden % 
dat de getuigen door ouderdom, door krankhei t , of een aenftaende lan
ge reife gevreefi worden niet te [uilen by der hant zjjn, als het pleit fal 
aengevangen worden. 

gy. Buiten iùlke en diergelijke reeden kan die een cyfch te doen 
heeft, geen getuigen beleggen; maer een Verweerder kan het altoos erf 
finder onderfiheidt doen, om dat het in fijn macht niet i s , de aenfpraek 
te doen-, als hy w i l , ( s ) en daerom hy zich op het toekoomende onfee-
kere mag wapenen. In crimineele laken ltaet het een beklaegde of be-
ruchtigde ook v r y , fijn onnoofelhek met fulke getuigen voor te bou
wen , maer een befchuldiger niet; behalven dat de Procureur Generael 
gewent i s , voor hem lelve getuigen te roepen , ende te eedigen tot 
lijn informatie, Edoch dele getuigbeniflen hebben geen kracht van be
wijs , en de lieden fouden ook iwaerîijk gedwongen konnen worden 
om ïòdanige depofiûen te doen, als fy niet en wilden. 

36. De wijfe vati fulke verhooringe is, dat de Impetranten by re-
keft verfoeken , dat getuigen mogen worden 'geciteert ende gehoort 
in perpetuam rei memonam, dat is, tot gebruik van toekoomende' be
wijs, met overroepinge van partije, die d'er ook interrogaten by kan 
ftellen, en worden d'informatien alföan onder het Gerechte ofte den 
Hove fecreet bewaert tot dat fy gebruikt fullen konnen worden, mits 
echter de fetve getuigen, indien f) ten tijde der atlie by der handt zjjn, noch 
moeten worden verhoort, gelijk by den Hove verftaen is, in de fake van 
Freerk Gofliks Requirant, contra Ids FockesGedaegde, deniFebr. 
1637, Nauta decif. 34. 

37. De eyfcher moet ook binnen 's jaers, nae dat hy heeft gekon-
nen-j fijn aótie voor recht aenftellen, ofdegetuigheniflenverliefenhaer 

kracht. 
(x) Gail.i.obf.zy, Mynfmg.^.abfery.71. 
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kracht; wel te weeten, als fy ten tijde van het pleit felve niet kon-
nen worden Reproduceert,- foo hebben de voorige depofitien behoorlijk 
gedaen, haren kracht, (y) 

38. Buiten1 fulke noodfàkelijkheit is niemant gehouden tegen fijn 
dank te getuigen, en daerom als yemant ten verfoeke van een ander 
geroepen wort voor Magiftraten ende Gerichten, om buiten pleit pu-
paratofié foo men fpreekt, dat is, voorbereiden* wijfe te getuigen, die 
heeft fijn keur niet , of hy wil verfchijnen, want dat moet hy doen 
op ordere van fijn Overigheit , maer wel of hy wil antwoorden op de 
voorgejielde vraegfiucken. defelve wille-keur heeft een yeder om te ge
tuigen in contracten, in teftamenten, in Notariale atteftatien , en 
diergelijke meer; foo nochtans dat d'Overigheit getuigen foude kon-
nen ordonneeren, indien 'er geen andere wierden gevonden bequaem 
tot die fake, daer 't elkens van gehandelt wort. (z) 

. 39. Een ander is het , als de Rechter uit eygen beweeginge wil 
onderfòek doen, op mifdaden of andere faken, die tot handthaavinge 
van het gemeine befte vereyfcht worden , want als dan een yegelijk 
gehouden is, de waerheit getuighenifle te geven. 

40. Het getal der getuigen is gemeinelijk onbepaelt, behalven in 
uiterfte willen, waer van eldersgefprooken is, de Wet zegt anders fimpe-
lijk van getuigen, invoegen niet minder als twee konnen zijn om vol-
Icoomen bewijs te maken, en om dat een de helfte van twee is, daerom 
hebben de meeilers ons geleert, dat een getuige half bewijs maekt, in
voegen fy willen dat den geenen die met een onbefprooken getuige 
fijneyfch bewiifl: , den eedt tot vervuliinge by den Rechter mag en 
moet worden opgedragen , het welke met Keyferlijke Wetten uit-
druckelijk is ftrijdende, by welke een getuige, geen getuige is, ende 
mag niet gehoort worden, al was hy bekent voor de eerlijkfte en def-
tigfte man van het geheele landt , (a) het welke overeenkoomt met 
de Goddelijke Wet , die in de mondt van twee of drie getuigen zegt 
alle waerheit te beftaen. de praótijke nochtans van meeft alle plaetfen 
volgt het gemeine gevoelen der meefters, (b) ende by ons wort het 
mede fomtijts gevolgt, foo wanneer de verdere omftandigheeden ende 
waerfchijnlijkheit met het zeggen van de eene getuige overeen koomt, 
ende lichter in een fake van klein belang als van groot gewichte; befon-
derlijk in crimineele faken die immers volkomen bewijs moeten hebben, (c) 

I l Deel. G g g 41. Want 

(y) Ga.il d loc. ná. & *• (0 /• î2. ff. d tefiib. fa) /. 9. §. 1. C. d 
uft. (b) tab ad tit.C.i. tejl.num.it. (c) ,/á. Matth. d. cïim.iib. $, 
tit.f$.cap.^,num 3. 
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41. Want immers is de ' prac¾jke in defen by ons foo vaft noch 
niet , maer zijn veele Rechters ende Rechtsgeleerden yan dien ver-
ftande by ons, dat het Goddelijk en Keyferlijk recht hier in by ons 
niet is wechgcnoomen, maer dat men lieden die met een getuige haer 
zeggen vaft maekten, afwijien moefte, byfinder/ijk^ als fy wel meer ge
tuigen by de faek, hadden konnen krijgen ^ om dat fy't haer dan fèlf moe
ten wijten, Soo is ter nauwer*noodt met meerderheit van Hemmen de 
eedt opgedragen aen Jarig felles, die met een getuige , wefende een 
Prædicant ende noch fijn partije in een andere fake, bewees, dat hy 
feekere tien pondematen landts tot Jellum hadde gehuirt voor vijfja
ren , van w: de Raeds-Heer K. hebbende de Curatooren van fijn 
zoon het landt nae verloop van drie jaren hem opgezegt, ende aen 
een ander verhuirt , edoch onder conditie, foo het vry %vas-y gevende 
alfoo fy felve te kennen, dat fy d'er aen twijvelden. Mogelijk hadd' 
het een groot patrimonie geweeil, de Impetrant foud' het op fijn eedt 
niet hebben gekreegen. Foor Kerjiijdt 1681. 

42. Voor een eenlijk getuige moet ook worden gereekent, alsveeîe 
van verfcheidene feiten ontrent van een fake getuigen, ofte van een-
derley feit op de verfcheidene tijden en plaetlèngedaen, en niet te min* 
fulke finguliere getuigen, (ibo noemtmenfe) konnen fomtyts worden 
te zamen gevoegt, als fy verfcheidene gedeelten van een faek of daedt 
bewijfên , ende wel met malkanderen geproportioneert zijn, (d) ook 
kan defe te zamenvoeginge plaets hebben, als veele, verfcheidene daden 
van een natuire en eygenfehap zeer gewis en duidelijk verklaren; Soo 
is den z i Martij 1645". gecondemneert sAntony de By, om dat hy by nacht 
en ontijden verfcheidene eerlijke dochters en getrouwde vrouwen, foo 
by nacht op ftraet, als in particuliere huilen hadde onder de kleederen 
getaft, tot oneerbaerheit aengefocht , ook gewelt op eenigen onder-
legt , ende dat door leer veele finguliere getuigen, alle van verfchei
dene voorvallen fpreekende, behaîven dat op eenige feyten mede-hel
pende getuigen waren, Nauta decifibi. Wederom voor de hondfdagen. 
1681. Chriflianui Siamburg belchuldigt zijnde, dat hy familie geit af-
genoomen hadde van lieden die het niet fchuldig waren, hebbende 
aen eenige het felve weeder-gegeeven, aen eenige niet, is daer over 
gedoemt , fchoon yder van fijn eygen weedervaren alleen fprak. 

43. De manier om getuigen te hooren is eerftelijk , dat fy geëdigt 
worden, ten ware fy door partije daer van wierden ontflagea, 't welk 
gemeinelijk gefchiedt in perfoonen, die rede onder gublijken eede ftaen, 

welke 
(d) Wiffemb. ád til. ff. d. tejî. út, 32. 
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welke dan haer verklaringe doen onder eede, voormaels ten aenzien 
van haer bedieningen afgeleidt. andere perfoonen worden zeer zelden 
van den eedt gequiteert. 

44. Ook kan het getuigen van de amptdragende perfoonen onder 
eede voormaels gedaen , voor geen beëdigde getuighenifle worden ge
houden , om dat een eedt voor langen tijt in een ander fake gedaen, 
die kracht niet heeft om het gemoedt te beweegen, welke by de te
genwoordige en werkelijke uitfpraek des eeds gevoelt ende bevonden 
wort , foo dat het alleen is een beleeftheit van partije , die fodanige 
depofitie voor goedt ende wettig aenneemt, het welke een yeder in ci-
vile faken kan doen, maer in crimineele niet foo. (e) 

45% Het eedigen gefchiedt in tegenwoordigheit van partijen of der-
felver ^Advocaten, maer d'ondervraginge der getuigen wort gedaen by 
den Rechter affonderlijk, blijvende felf ook haer getuigheniffen fecreet, 
tot dat partijen van wijdere produ&ien hebben gerenuncieert. 

46. Het examineeren wort gerichtet nae fodanige pofiûen en articu-
len van de producent, mitfgaders interrogaten, als partije daer mag heb
ben tegens geftelt, volgens het geene ten voorgaende capittele geiproc-
ken is. 

47. De plaetfe daer de getuigen worden ge-examineert , is by de 
Needer-rechters publijk, te weeten, het Raedt of Recht-huisof Se-
cretarije, voor den Hove gefchiedt het ten huilè van de CommifTaris.̂  

48. Maer het is rechtens, dat zeef oude lieden, en byfonder ma
tronen als ook kranke en bedleegerige, ter plaetfe daer fy woonen en 
in haer eigen huis werden ondervraegt, ook andere perfoonen die niet 
fonder groot ongemak haer van huis konnen begeeven: Nae Keyfèr-
lijke rechten worden doorgaens alle Matronen, fchoon van geen hooge 
ouderdom, Magiftraten, ende foldaten op de fêlve maniere bejeegent 
(t) maer dat heeft by ons fonder andere reeden van noodtwendigheit 
geen gebruik; edoch is dit wel de gewoonte der CommiiTarien, dat 
als 'er veel getuigen op een plaetfe te verhooren zjjn , fy haer alfdan te dier 
plaetfe vervoegen ten verfoeke der producenten, en tot vermijdinge van onko-
flen, die met het reifen der getuigen fouden worden veroorfaekt. 

49. Als de getuigen onder andere junfdfâie gezeeten zijn , foo kon
nen fy niet worden geciteert, als door middel van requifitie ofte ver-
foek aen het Gerechte der plaetfe gedaen, tot welken einde de Rechter 
voor wien het proces hangt, of een beflooten mifîive zendt, of in de ope-
ne citatie fodanige woorden van requijïtoire citatie laet invloeijen 3 dit îae-

G g g z " fte 
(e) Ga'il, 1. obferV. 101, mm. z. (f) /.-3.$ uh.l.iyff.d.teft. 
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fte wordt doorgaens by de Neder-rechters gedaen; het eerfte Wanneer 
het Hoff buiten de Provincie verfoekt getuigen te hebben verhoort; 
ook te met wel by de Needer-rechters , die malkander met eenig re-
fpec¾ willen tra&eeren. 

yo. Maer de abfènte getuigen moeten op haer plaets , en by haer 
Rechter waerlijk worden geêxamineert, foo op de articulen van de pro
ducent , als op de interrogaten van party advers: gelchreeven atteftatien , 
het zy voor Notaris of voor d'Overigheit gepaflèert , daer partije niet 
over geroepen is , konncn geen bewijs maken , ook niet als d'attefiant 
overleeden is, (g) hoewel alfdan de Rechter eenigzins meer daer door 
kan bewoogen worden , als 'er noch ander bewijs bykoomt , en dat 
foo wel in civile als crimineele faken, hoewel in defe laefte d'atteftatien 
noch minder konnen gelden, (h; Het zoude wat anders zijn, indien 
partije daer over gehoort, ofte interrogaten geftelt hadde. (i) 

y i . De onkoften van de getuigen haer vacatien en verteeringen moet 
de producent verleggen ende betalen, te weeten yeder Edelman of per-
fòon van conditie wort by d'Ordonnantie twee guldens 's daegs toegeleidt, 
als fy buiten haer woonplaets reifen , en ter felver plaetfe niet meer 
als een gulden; gemeene lieden krijgen half foo veel , doch wort dit 
doorgaens al wat ruimer genoomen. 

çz. De tijt van getuigen te doen verhooren, in 't voorgaende kapit
tel uitgedrukt, ende de termijn verloopcnzijnde, kanfonder relief geen. 
nieuwe produEtie gefchieden ; edoch partijen konnen met onderling 
eonfènt den termijn wel verlengen, gelijk ook de Rechter uit gewichti
ge oorfake verzocht zijnde, kan doen, ende gefchiedt dit alfoo dikwils. 

yg. De felve getuigen konnen ten tweedemale niet worden geprodu-
ceert, om de felve feyten te getuigen , of haer getuighenifTe te ver
anderen , maer indien fy donkerlijk of twijvelzinnig mochten hebben 
geantwoort, is 'er geen reeden, waerom fyniet fouden konnen wor
den geroepen, om verklaringe daer van te geeven. (k) 

ƒ4. Wat het geloove der getuigen aengaet, daer ontrent koomt 
het zeer aen, op de voorzichtigheit van een Rechter, londer dat 'er 
eenige vafte reegel kan worden geftelt, ten zy het de moeite weerdt 
i s , om te zeggen, dat het geene vetle z.eggen, eer moet worden gelooft, 
als dat weinige, eer het geene verfeekert, als het geene ontkent wort, en eer 
die wat gezien, als die wat gehoort heeft , hoewel een getuige van ge
hoor niet en wort verworpen , byfonderlijk als hy een getuige van 

gezigt 
(e) K?.$••?.û'J.tefiib. (IJ) perluk.CåeTefiib (') d.l. ¾.f 3./. 16.L 

39. C. eod• RoV. yo.cap.ç. ^f. Matthœwdifp.d jiid.%, th. $7. . (k) arg.àJ.ult, 
C.d.teft.^.Faberadd,tit.def.2.j 
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gezicht nevens hem heeft, en andere pmfumptien meer. Soo is gelchiedt 
in de fake van zArent de Wijfe, die neevens andere twee gedaen hadde 
een geweldige huif brake ; de meidt van het huis hadde hem gezien 
klaer en wis, de huis-heer verklaerde, wel te weeten, dat hy'erge-
weeft was, hem kennende aen fijn ftemme en aen fijn kieedinge, maer 
hàdde hem in 't aengezichte niet gezien; is gehouden voor voi getuige 
voor Pinxter 1680. 

55. Het meer of minder geloof hangt ook zeer aen de reeden van 
weetenfehap, die de getuigen weeten te geeven, en kan daer van al
leen wel gebeuren, dat drie of vier getuigen verworpen ende twee vol 
geloof verkrijgen. Exempel, de Magiftraet van Workum fprak feeker 
klokgieter aen, om vergoedinge van haer groote klok, diegefcheurt wa¾ 
door dat de klepel by hem al te fwaer foude zijngemaekt, het welke 
fy met vier getuigen beveiligden, die verklaerden, dat de klok daer 
door gebrooken was, waer van drie fèlf klokgieters waren. Edoch fy 
gaven geen ander reeden van weetenfehap, als om dat Jj'ter alfio voor 
aenz.agen. Maer de Gedaegde hadde getuighenifle van twee andere 
Meefters, die reedenkavelden nae de gronden van de konft, dat een 
klok van fuik1 een diameter foo fwaer was, ende een kleepel moeite heb
ben vanfuiken gewichte, dat defè klepel niet en hadde de proportie van 
vierdehalf ten honden, van de fwaerte desk[okst die fy verklaerden dat een 
kleepel, nae de konft, wel mochtc hebben; Waer by koomende dat de 
Meefter eenigzins bewees , dat hy die van Workum hadde gewaer-
fchout, voor onbehoorlijk luiden dat'ergefchiede, ende dat fy de klok 
dienden om te hangen, door dienfê op die zijde, daer de kleepel tegeo 
aen floeg , verüeeten was; foo wiert de meefter vry gefprooken, de 
Magiftraet hadde ook geweigert ten verloeke van de meefter den klee
pel te laten weegen, Claes 'fohannis Adama mm fic. in qualiteit, contm 
Willem Sprakely voor Karftijt 1681. 

f6. Wy hebben hier vooren ook al gezegt, dat de getuigen nae 
de openinge binnen drie weeken konnen worden gereprocheert; tot 
welken eynde gemeinelijk reprobatoire articulen worden overgelecht, 
waer op partije moet antwoorden , en konnen daer op wederom ge
tuigen , die men ook reprobatoir noemt, worden geproduceert, niet 
alleen om te bewijfen de perfoneele onbequaemheit der getuigen 9 
maer ook om te wederleggen het geene fy getuigt hebben ; fijn ey-
gen getuigen , indien iy by geval tegen ons getuigen , kanmen niet 
reprobeeren , en moet een Advocaet wel acht flaen , dat fijn party 
onder de reprobatoire articulen geen feiten fielt die waerlijk probatoir 
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¾ijn, dat is, die tot principael bewijs recht uitftrecken, waer op dik-
wils die van bewijs verfteeken zijn, haer konftelijk uitleggen. 

$j. Alhoewel defe produUie ook wort toegelaten aen de geene die 
van antwoort op d' articulen zijn verfteeken geweeft, en tot welkers 
siaedeel difpofitie gevallen is, door welke d'articulen tegen haer over-
gelecht voor bekent zijn gehouden, gelijk by den Hove geweefenis 
tn cas van oppofitie tulîchen d' erfgenamen onder beneficie van inventaris 
van Juffr. Lucia van Siccama , en des felfs crediteuren , voor de 
Hontfdagen 168... 

5"8. Wat meer is, de reprobatoire getuigen van partije konnen we
derom door contrareprobatoire gerefuzeert worden , het welke dan weder
om by maniere van articulen , en verhooringe nae den draet der fèl-
ver wort in het werk geftek ; verdere producïien konnen niet wor
den gedaen, behalven dat 'er noch wel nieuwe getnigen konnen worden ge-
produceert , om te bevefligen het geene by onfe getuigen mach zijn gez.egt, 
om, ons intentie noch nader te bewijfèn , als wy bemerken dat door 
-oniè getuigen is gefchiedt; by exempel, A heeft beweefen dat B een 
huis van hem gekocht heeft op feekere tijt en plaetfe. B heeft be
weefen , dat hy doen ter tijt op een ander plaetfe geweeft is , A kan 
wederom productie doen, om fijn zeggen nader te beveiligen en vat
te maken, (k) 

59. Te weeten, dit alles verftaet zich nae de tijt der openinge van 
de bewijlen, foo wel als het proces op fèekeren peremptoiren tijt ge-
interloqueert is , als in faffis in forma , loopende t' elkens tot yeder 
produâie een nieuwe tijt van drie weeken tot drie weeken voor den H o -
ve , ende voor de Neder-rechters van acht dagen tot acht dagen, ge
lijk elders gezegt is van de rechts termijnen in 't algemein. 

60. In plaetfe van getuigen tot beveftinge van onfe bewijfèn kan-
men fchriftuiren ingeeven , waer in met reedenen en argumenten onfe 
getuigen en hare depofitien worden verdeedigt ende geiaïveert, waer 
van het falvatien genoemt worden; doch het gebruik is niet, omby-
fondere fchriftuiren van reproches of reprobatien ofte falvatien in te 
geeven; maer het wort beide gedaen by de Remonftrantien , die voor 
het laetfte pleegen mgegeeven te worden. 

61. Nae de conclufie konnen niet alleen geen meer bewijfèn, noch 
van getuigen , noch van inftrumenten worden voortgebracht fonder 
relief', dat niet als om gewichtige reedenen wort toegeftaen , maer ook 
niet worden gefchreeven of by den procefie gevoegt. van de conclufie 
is in het voorgaende kapittel gefprooken. 162. Plai-

fk) Satide 1. io, y. 
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62. Plaidoyen over oppofitie tegens getuigen worden niet geinterh-
queert op bewijs, als wanneer de reedenen van oppofitie foodanig zijn , 
dat fy den getuige t' eenemael nae rechte Souden uitfluiten , ende als. 
van die reeden præparatoir geblijk is ; een van dele beide vereyfchen. 
cefleerende, worden de getuigen toegelaten, behoudens reproches, om
dat anders/ de fake ten principale door interlocutien te zeer wort opge
houden, en dik wils d'eene tnterlocutie op d'ander foude koomen; ge
lijk aengemerkt is in de fake van de Heer Procureur Generael tegen, 
Chrifliaen Sjamborg, den 14 Febmary 1680. De gevangen oppofitie ge
bruikende fonderpr&paratoir bewijs, hadde echter interlocutie bekome,» 
by pluraliteit, hy daer op getuigen produceerende tot warffinge van 
des Heeren klagers getuigen , foo maekte de Heere klager wederom 
oppofitie tegen een van defe getuigen y met peremptoire reedenen ende 
fommier bewijs, foo dat daer meer reedenen van in faBis te wijfen zicb 
op deeden, als te vooren; Is echter anders verftaen, om dat d' inter
locutien in diervoegen opgehoopt fouden konnen worden , fonder eyn-
de, tot onverantwoordelijk ophouden van de fake ten principalen, eis 
is dele laefte getuige toegelaten , behoudens reproches ; ondertuflehen. 
aengemerkt zijnde, dat het beter was geweeft, indien d'eerfte inter-
locutie mede was achter gebleeven, den zo z/îpril 1680. 

xxviiL KAPITTEL; 

Van Prxfttmpùen. 

Wat Trefumptkn i%n. Onderfcheidt der fifoer y>an Venieringen. "Deilinge dm T'w» 
fumptien ende exempelen op yder paffende. Mitfgaders kracht der fiber, 

ï. 'É ~XUs verre van de Bewijfen ; een weinig moet noch gezegs 
1 1 worden van de Pr&fumptien, ofte vermoedingen , welke niet 

•™ *-̂  anders zijn , als waerfchijnelijke reedenen, genoomen uit d' om-
fiandigheeden der feiten . ende nae gelijkheit ván het geene doorgaens 
pleegt te gefchieden .- de feiten moeten eerft vaft ftaen, eer mende/ro-
fumptien uit de felve vergadert» want de feiten felve worden niet gp-
præfumeert, 

• **'Sy 
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z. Sy worden onderfeheiden van verçieringen in Rechten bekent l 

want dat z,t/tt /tellingen die men voor uit maekt , fchoon men weet dat 
fy onwaerachtig zijn. by exempel, een zoon willende fijn vaders tefta-
ment onheus befchuldigen, moet zeggen in fijn libel, dat fijn vader, 
doen hj het teflament maekte, niet by fijn zinnen is geweefi, want fchoon 
de gefchreevene erfgenaem voorgaf te willen het tegendeel bewijfên, 
dat foude hem niet baten: diergelijke verçieringe is het die van de korte 
handt, alloo genoemt, en andere meer, waer van elders gefprooken is. 

3. De prefumptien worden gedeelt •> dat fy oïfterk of licht z.ijn, 
de fterke maken wel geen vol bewijs, maer brengen te weege , dat 
het bewijs vereyfcht wort van die geene tegen wien de pmfumptie 
ftrijdt; exempel, een teftateur heeft eenderley fomme geks, aen een 
ende delêlve perfoon gemaekt, indien het in verfcheiden codicillen is 
gefchiedt , of het eene in een teftament en het ander in een codicil, 
lbo wort gepræfumeert, dat de teftateur het tweemael heeft willen 
maken , ten zy de erfgenaem de contrarie wille des overleedenen bewijft, 
maer als het beide is in een inftmment, foo moet de legataris bewijfên 
dat de teftateur dat heeft willen verdubbelen, om dat de præfumptie 
dan tegen hem is. (a) 

4. De lichte præfumptien veranderen de verplicbtinge tot bewijs 
tuflchen den eyfcher ende verweerder niet, moer § geeven alleenigaen 
den Rechter eenig naedenken meer of min , nae dat fy zjch veele in getale 
ende in waerfchijnlijkheit kernen op te doen , gelijk of gy Zeidet , dat ye-
mant die ouder van jaren is , ook^wijfer ende voorzichtiger w'as , dat ye-
mant rijk is geweeft om dat fijn vrienden rijk zijn, dat een dievery 
gefchiedt is by een die behoeftig is, ende ontrent de plaetle des dief-
ftals gezien is, ende wat diergelijke ontelbare meer allenthalven voor-
koomen. 
, f. Noch worden de prafimptie» onderfeheiden, dat fy of gisfîngen ofte 

ftellingen zijn; giiîingen, die een menfch uit de natuire der fake ende 
gewoonte der menfchelijke dingen af neemt, die dan wederom fterk 
of fwak zijn als vooren ; foodanig was de præftimptie van Salomon in 
fijn oordeel tuflchen de twee moeders , wien het doode of het lee-
vende kindt toebehoorde , als ook die van ds Keyfer Galba tuflchen 
twee Landtlieden twiftende over d'eygendom van een koe , fonder 
bewijs aen beide kanten, hy liet het beeft brengen ter plaetfè daer 
het gedrenkt wierde, ende liet het doen geblinthokt zijnde gaeh, daer 
het wilde, en wees het toe den geenen tot wiens landt het was gegaen. 

. 6. Als 

(«) /. 12.ff.deTrobat.(sfTrœfumpt. 
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& Als de præfumptien fterk zijn, foo konnen fyeentwift-lâkewel 

cyndigen, niet recht uit , maer by gevolge, teweeten, als de geene die 
met de prœjumptie befwaert is het tegendeel niet kan bewijfen , foo valt de 
Sententie voor den geenen die met præfumptien geholpen wort j jae 
wanneer de pr&ftmptien fterk. en veel in getale z.i/n, foo konnen fy foo wel 
recht uit onmiddelijk bewijs te weege brengen, als door reedenkave-
linge van nootwendig gevolg, foo verre fy het gemoedt des Rechters 
niet toelaten te twijvelen van de waerheit der lâke ; waer in echter 
met groote omzjchtigheit dient te -worden gegacn , infonderheit in crimi-
neele faken, (a) 

7. Stellingen worden by ons genoemt fbodanige præfumptien, die by 
de Wet vaftgeftelt worden, of abfoluit, of foo lange het contrarie niet 
beweelèn is. de eerfte pleegen by de Rechtlgeleerden genoemt te 
worden Hellingen van de Wét, en uit de Wet. De tweede van de Wet 
alleen. 

8. Soodanige pr&fumptie is voor alle brieven en Iaftrumenten wette
lijk gemaekt j men houdt, dat het geene daer in ftaet, alfoo is ge-
pafieert, foo lang het tegendeel niet is beweefen. Gelijk als een 
handtfchrift is wedergegeeven aendenSchuldenaer, anders, gefcheurt 
of doorgeftreecken, foo wort betalinge vaftgeftelt, foo lange niet an
ders is getoont. die yemant heeft gehoont, gequetft, of doodt gefla-
gen, wort gelooft fiilx met opzet gedaen te hebben, lbo lange hy 't 
tegendeel niet doet blijken. 

9. Vafte Hellingen , daer tegen geen bewijs wort aengenoomen, 
zijn de volgende ; wie voor twee jaren in een handtfchrift bekent 
heeft, fèekere fümma geks te leen ontfangen te hebben, fchoon hy 
voor geeft, dat geen tellinge gefchiedt foude zijn, wort niet gelooft 
ook tot geen bewijs toegelaten nae Keylêrs Rechten, waer vanop fijn 
plaetfe gejprooken is. 

10. Een momber in het Inventaris iëif hebbende laten Hellen, wel
ke fijn weefe goederen zijn , wort nader handt niet gehoort , indien 
hy wil aenneemen te bewijfen , dat het foo niet foude wefen, im
mers nae Keyfêrs Recht, (a) 

11. Een die van Overjpel aenklaegt ende niet overtuigt zijnde , na-
derhandt het felve vroumenfch trout, wort gehouden endé genoomen als 
ichuldig aen 't voorgaende feit, hoewel niet op ordinarife jtraffe. (b) 

12. Een vrouwe borge geworden zijnde voor een ander, en heb
bende laten ftellen in een brief by drie getuigen verteekent , dat fy 

I I Deel. H h h voor 
(0 ziethieryanSanl5.^.i^. (*) l,%útX,j£rhtt.Tut. (b)l.^CJcMult 
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voor die borge-fteüinge profijt genooten heeft, foo wort dat onfeilbaer ge
looft ende fy wort niet toegelaten tot contrary bewijs of voorwen-
dinge van haer vrouwelijk Privilegie, (c) 

13. Een Krijgfman of Amptdragende Perfoon hebbende geit te 
leen ontfangen, wort gelooft lülx op credijt van fijn Knjgfmans goedt 
eygentlijk of oneygentlijk genoomen, te hebben ontfangen, ende moet 
foo verre betalen, fonder gehoort te worden in fijn zeggen, dathy't 
ten aenzien van dat goedt niet lbude hebben ontfangen. (dj 

X X I X . K A P I T T E L . 

Van Remonftrantkn. 

Wät ^etnonftrantie f y. Waerom in de Ordonnantien gemeldt, %yn heedenfdaegs een 
gedeelte \an bet proces. Behelft ook de reprochks ende falvatien. Belang ende 
kracht y>an de î{emonfirdntien. 

i . T TT Et laetfte gedeelte van een proces dat op bewijs is geweeft,, 
1 "'1 pleegt te zijn de remonflantie, welke is een fchriftmre, waer 

-Ä» J L in -partijen de verdienfk-en der geheele fake , foo nopens de feiten 
als het recht in een begrijp te zAmen Jl'ellen , en alles tot haer oogemerk^na~ 
der aendringen. 

2. Eygentlijk foude de remonftrantie zijn een kort vertoog van 
het geene nae de interlocutie is gedaen ende beweefen, met toepaffin-
ge van de noodige rechten daer op flaende, nademael van het recht voor 
de interhcutie genoeg fchriftuiren verwifîelt zijn geweeft, maer het ge
bruik is, gelijk gezegt , dat het een deàuüie i&ort van alles wat tot de 
fake behoort. 

3. d' Ordonnantien van den Lande melden van defè remonfirantien 
niet , en het plachte geen gedeelte van het proces te zijn , maer de 
nuttigheit der ielver heeft foo veel gebruik daer van gemaekt , dat fj 
nu voor een deel des proceffes aengezj-en ende gehouden worden. 

4. Invoegen ook wel Prefentatien ende verklaringen daer in gedaen, 
by den Rechter opgenoomen ende ter fèntentie worden gemfereert, 
dat niet konde gelchieden , áls het tot geen deel van het Proces ge
worden was. 

ƒ T e 
Cc) /. 13. C. ad Sc. Vt.lL (-) Lult.'m f. C. ad Sc. Maeei, 
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II . Boek, X X I X . Kapittel. 34,7 
f. T e meer dewijl de reproches ende de falvatien, die by d' oude Or

donnantie voor gedeelten van't proces worden gete l t , niet meer byfonder-
lijk worden ingedient , maer altoos nevens de deductie der bewijfen 
worden aengetrocken ende op yeder difpofitie gepaft. 

6. Ih Jfulker voegen wor t ' e r van gehandelt in't appmd. regiem, vak 
de praElijke voor den Hove, by den Raedt vaftgefielt ende gepttbltceert, den 
%j September i6gg. met bevel dat van de remonftrantien lal worden ge-
dænt op de rolle", gelijk van andere fchriftuiren, (a) als mede dat'er 
geen fchriftuiren by Sullen worden overgeleidt, als die te voorenmet 
overroepinge van partijen behoorlijk voor Commijfaris ingedient zijn 
geweeft , (b) by peene dat op inftrumenten anders by de remonfirantie 
overgelecht niet fal worden gelet , maer d' Advocaet daer over ge-
cenfureert. (c) 

7. Ende alfoo dit het alderlaefte fchriftuir is , foo wort het partijen 
niet gecommuniceen , noch eenige nieuwe debatten daer op toegela
t e n , (d) hoewel echter kan gebeuren, dat 'er nader remonftrantien by 
het proces worden gevoegt , 't welk gefchiedt door dien de remonfiran
tie nevens het proces acht dagen voor het fourniffement by den Se
cretaris moet liggen, aîwaer het de Gedaegde ziende, kan alfoo nader 
daer op fchrijven, en krijgt d^Impetrant des Gedaegdes remonfirantie in 
handen, hy kan het felve doen. 

8. Edoch het Hoff neemt daer zelden of noit acht op , als wefende 
tegens d' Ordonnantie, en ook om de langwijligheit, die de Advocaten 
in defen deele boven al dienen te mijden , want alfoo de Rechter 
door het voorgaende dikwils al vermoeit is , foo zijn lange remon
ftrantien zeer onaengenaem , en worden ook wel niet geleefen , als 
de Rechter hem kan voldoen, nopens het recht ende feiten al voorens 
gededuceert. 

p. In de remonftrantien. wort byfonderlijk de ftudie e n ' t oordeel van 
een Advocaet gemerkt, als fy met jmaekjby den Rechter geleefen worden. 
W a n t q,m dat die uit het leefen van ' t Proces nopens het feit ende 
' t recht dikwils al is voldaen , foo zijn de remonftrantien verdrietig, 
als fy fiaeuw, rediüoïr ende langwijlig zijn, die dan de fortmnw el loo-
pen van niet eens geleefen te worden , en daerom moeten fy kort, 
levendig en bondig zijn. 

10. Kort, om reeden die gezegt is , dat de Rechter als ' t hier toe-
koomt meeft al voldaen ende vermoeit is door de andere fchriftuiren; 
zy is echter noit langwijlig, door ' t zeggen van ' t geene nootwendig is. 

H h h z 11. Là-

{*) an.ç.oftlaeft, (b) art.5.6. (c) art.Voorf.ephetlaeft. (3) art.7' 
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11. Levendig wort ïy , door een klare veerdige ftijl, door krach
tige reedenen te vooren niet bygebracht ofte nu op een ander wijfe 
voorgeftelt en aengedçongen, door weinige en heldere allegaten wel 
uitgedrukt en toegepaft; de opgehoopte meenigte van aenwijfen fon-
der uithaîinge van Concludente woorden zijn doodt in de Pot. 

iz. Bondig, dat is, met een bequame ordere ende vloeijende fluit-
reedenen uit de feiten ende rechten ter fake paflende wel te zamen 
gebonden. 

13. Als'er veel pointen in het proces zijn r foo moet de felve or-
dre in de Remonilrantie gevolgt worden die in het libel geweeft is, 
anders kan de herhalinge der rechts en bewijs reedenen wel anders 
worden ingefchikt » foo het begrijp ende gevolg der fake daer doos 
kan worden verlicht. 

14. Het geene voorfèhreeven is t moet ook worden verftaen van 
remonftrantien die op poinâen van officie , ende bewijfen daer op 
flaende worden ingeleevert. (e) _ 

XXX. KAPITTEL. 

Ván Tle'idoyen. 

Vat pleidoyen tfjn extraordinarife ende korte †roceffen. Tfeerfie footte der 
eyjeb op hand bekenninge ende maniere "Van dien. Wanneer ' / namptijjè-
ment plaets beeft af niet. Tleidoyen oVer kleine faken, exceptien en op-
pofitien. 

1. I ^ En proces Wort onderfcheiden in ordinaris en extraordinarisl 
1""1 Ordinaris, daer in de gewoonlijke ftijl ende termijnen wor-

• *—-J den gevolgt. Extraordinaris , daer in de termijnen en de 
fchriftuiren korter zijn. Van d'ordinarife proceffèn is het dat wy 
tot noch toe hebben gehandek. de extraordinaerife worden Pleidoyen 
genoemt, welke zijn voor eerft de provijïonèele condemnatien , tot 
namptiffement »". hebbende plaets f, als yemant geciteert is om fchult, 
herkoomende uit gepaflèerde obligatien en handtlchriften , ook 

OIR 

(e) ^ppend.yoorf,aet.&; 
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II. Boek, XXX. Kapittel. 349 
om alk bekende Schulden ; want die een aóte gefchreeven ofte 
geteekent heeft , is gehouden ten dage dienende , en eer dat men 
voortvaert, fijn handt te bekennen of te ontkennen, alichoon hy het felve 
niet hadde geteekent, maer een ander in fijn name , foo moet hy ver
klaren of hy den laft heeft gegeeven of niet , maer een erfgenaem is 
daer toe niet gehouden, om dat hy reeden van onweetenheit nopens 
de daedt van een ander kan voorwenden, (a) 

1. Een vrouw alleene geteekent hebbende moet de felve met de 
man geciteert worden , om handtbekenninge te doen , maer als ly 
met de man geteekent heeft, is 't genoeg dat de man fijn handt be
kent heeft, gelijk verftaen is in de iake van Conradm Ludmga in qua-
liteit Impetrant , contra fan Everts cum focijs Gedaegden , den 11 Ollo--
ber 1680. 

¾. Als de Gedaegde het handtfchrift ontkent , foo gaet men tot 
gewoonlijk proces , maer laet hy zich tweemael accufeeren , eens irr 
peribon geciteert zijnde, foo wort het handtfchrift ten profijte van de-
dubbelde contKmacie voor bekent gehouden, (b) 

4, De bekenteniiïè heeft dit effecl: , dat de fchrijver of teekenaer 
des hahdtfchrifts , fchoon hy om andere reedenen luftineért niet ge
houden te zijn om te betalen , het gek moet echter namptifeeren ofte 
conjigneeren onder den Griffier., die daer van, gelijk^van alle confignatie 
pennmgen, geniet van yedsr gout gulden een halve ftmver, welk geit by 
den Impetrant kan worden gelicht, onder cautie , dat hy het nader-
hant wederomme Sal geeven, indien het bevonden wort hem niet toe 
te behooren; het confignatie geit moet worden gehoedt by den Ge-
doemden , fchoon de kojlen ten principalen mochten wefen gecompenfeerî j . 
zijn 't andere fchulden die de Gedaegde bekent, hoewel'er geen 
handtichrift van en is, lbo is hy ook gehouden tot nampttjfement; het 
fèlve fal ook plaetfe hebben , als een inftrument niet oorfpronke-
lijk is verteekent , maer by de fchuldenaer voor goedt en wettig 
erkent. 

y. Heeft yemant hem nevens een ander in filidum ,. dat is , voor 
het geheel verbonden, die nae Rechte foo konde verbonden worden s. 
indien hy foo aengeiprooken wort , hy moet voor het geheel nampti
feeren , fchoon hy niet en heeft gerenuntieert het beneficie van divifier 
wanneer het niet klaer blijkt , dat het felve beneficie plaets heb
ben moet, om dat het ook om andere reeden kan ceflèeren als om 
renunciatie -t foo by den Hove geweefen is in de fake van N. deHeide^ 

H h h 3 Impe~* 
(»; Sonde 1. 8. 1. (b) Qrd. 3, ia, 1. 
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Impetrant, contra de Secretaris Gilbert Ferjpeek^ Gedoemde, den 27 Oüo-
ber 1642. N.iuta decif.\'yj. 

6. Daer zijn nochtans gevallen, in welke de provifioneelecondem-
natie niet voortgaet , als ten eerften , wanneer een Impetrant zich 
een qualiteit aentneeticht, die hy niet en bewijft, gelijk of hyzeideals 
een curateur van den boedel aenjpraek^ te doen , Want hy eerft bewijfên 
moet Curateur te zijn, ten ware.het bewijs van de qualiteit veel werksin-
hadde, want dan foude de provifie moeten voortgaen, die de Wet niet 
wil opgehouden hebben, (c) 

7. Ten tweeden wort de provifie belet door inhabijlheit van de per-
foon, als die niet kan nae rechte verbonden worden, gelijk de vrou
wen die [onder haer mans, en minderjarige die [onder hare voogden heb
ben geteekent, 

8. Icn'derden, exceptie van ongetelden gelde , binnen de twee ja
ren voor-geftelt, belet ook de provifioneele condemnatie , [choon die 
exceptie in het filve inflrument mochte zijn gerenuncieert. 

9. Ten vierden, als het een contracl: is aen beyder zijden verbandt 
hebbende , foo kan de Gedaegde van de provifie ontflagen worden, 
met te toonen dat de eyfiher van lijn kant het contraEb niet heeft vervult, 
maer als dit middel in het inflrument is gerenuncieert, doet het geen 
deugt. 

10. Ten vijfden, exceptie van ackoort, ende van gegeeven uitflel is 
ook goedt om provifie te ontkoomen , gelijk eindelijk alle middelen 
die de fake ten principalen dooden, als van betalmge, verlijkinge,[chuldt-
vernieiiwinge, e/uijtfiheldinge, falfiteit, en diergelijke die tot den f el ven 
einde ftrecken &c. (d) 

11. Edoch defe en alle voorgaende middelen doen geen deugt, of 
fy moeten te gelijk en neevens het allegeeren ook beweelèn worden 
met eenig publijk^dt privaet inftrument, fònder dat hier getuigen wor
den aengenoornen, om dat daer meer werks aen vaft is; maer of de 
Gedaegde den eedt aen den eyfcher præfenteerde, foude defe daer toe 
gehouden zijn, eer hy het nampuffement verkreeg? hy foude, byaldien 
hy by der handt was , om den eedt fonder uitftel te konnen doen, 
maer buiten de provincie wonende, of om andere oorfaken niet ipoe-
dig konnende verfchijnen, foo kan de provifie defwegen niet worden 
opgehouden. -

12. Maer in delen gevalle moet het duidelijk aen partije op fijn eedt 
in de fchriftuire gegeeven, ende pr&fintatie daer op gedaen -worden; want 

.. • • o f 

(c) Sande d.t.S.def^.&l-inpr. - (4) Sand.ibià. 
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of de gedaegde Hechts meldinge in fijn fchriftuire deede, datdeeyfcher 
het onder eede niet foude derven ontkennen, fulke woorden beletten 
het namptijfement niet, als by den Hove verftaen is, in de fake van Pie-
ter Comeelis tegens Abbe Willems den ^O.fanuar. 1680. 

13. Een minderjarige met kenmfië van fijn Curator, of anders geen 
Curator hebbende, aóte van fchuldt hebbende gepafleert en daer van 
Willende gereleveert of herftelt zijn, kan daer mede het namptiflëraent 
niet ontgaen , mits hy de handt bekenninge ten overjlaen van fijn I^ooad^ 
ooh^doen moet. (e) 

14. Dele pracîrijke van namptijfement by Keyferlijke rechten onbe-
kent, is door een goeden ftijl alfoo ingevoert , om dat de lieden ge
went zijn tegen klare fchulden dit en dat in te brengen, om het pro
ces op bewijs te krijgen ende alfoo tijt te winnen, om het welke af te „ 
fnijden, beîaft iOrdinantie, dat.de provifie niet by ördinaris proces,, 
maer by plaidoy faî afgedaen ende binnen acht dagen voldongen worden,, 
als wetende maer een provifie, fonder prejudicie van de fake ten principa
le, (ï) hoewel de provfie den lieden al vrj ongemackelijk. valt j defweegen fj ook, 
by veele Rechters foo veel wort verbygegaen, als gevoeglijke k.atl gefchieden, 

if. InfgeîijX moeten voor de Neder-gerichten alle faken minder als 
twintig guldens bedragende, by monde worden afgepleit , tenware 
zjegt d' Ordonnantie, het Gerechte Schriftelijk te procedeeren om rede
nen toeliet, (g) defelve ümitatie heefr. ook d' Ordonnantie noopens fa
ken voor den Hove betrocken niet over de vijftig Carol. Guldens be
dragende,- die voor den Raeà folemneelijk^ by monde moeten afgedaen wer
den , de meininge der Ordonnantie fchijnt te zijn, dat dit pleit, foo 
waerlijk by monde, gelijk in Hollandt, foude gefchieden , maer de-
praófijke is dat het op de Rolle wordt gedicteert; edoch defelve or
donnantie doet 'er by , ten ware in het bedingen van de fake merkelijke 
fwarigheit bevonden wier de, in welken gevalle partijen door het Hofffoudevt 
moven worden geordonneert sm te fchrijven van acht tot acht dagen , niet ver~~~ 
der als totduplijkt (h) en dit wort alfoo doorgaens onderhouden, als zijn
de den Advocaten gevoeglijker. 

16. Noch zegt d'Ordonnantie dat deexc^ewbyplaidoyfullen-wer
den afgedaen, wanneer fy alleene fonder antwoort ten principale wor
den voorgeftelt, gelijk mede gefchiedt by oppofiúen tegens het verhoo-
ren der getuigen, overleggen van inftrumenten, declaratie van koften,. 
en diergelijke faken tot de voortgang of aenhangfel der procelîen be-
hoorende. 17. In 

(e) Sana, åtloc. (f) Ordonn. %,boek, tit. 16. art.2, (g) Ord ¾.Êaeå», tfc 
%• art. 3.4. (h) (Xtåàit. ïó.Vootf. art, 1. 
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ij. In crimineele faken vallen ook mondelinge plaidoyen tufîchën. 
den Procureur Generael, en de beklaegden, die perfoonlijk opderolle 
zijn geciteert, noopens de provife van op het blokhuis te gaen, fufpen-
Jîe van ampt of diergelijke, en moeten iodanige faken by monde vol
dongen , terftont of uiterlijk binnen acht dagen by den Hove worden 
afgedaen, « ¾ gefchidt. 

18. Wel te weeten, dit mondeling voldingen gefêhiedt by maniere 
van diäeeren, ende op dat flilx veerdig in het werk foude gaen, zijn 
alle klerken van de Griffier boven ende behalven de Rolianus geautho-
rtfeert, om de plaidoijen in áe rolle te mogen fchrijven. 

19. Boven defe foorten van plaidoyen worden in d'Ordonnantie noch 
gemelt als ongewoonelijke, alle cjuæftien van alimentatie, ontruiminge 
van landen , en andere geprivilegieerde faken , (i) Door die andere 
geprivilegieerdeJaken fchijnen te moeten verftaen worden, fodanige die 
haefl: vereyfcben, gelijk daer zijn proceflen in cas van executie, wan
neer de gedoemde zich daer tegen opponeert , ten 2 van onderhoudt 
van kinderen of menfchen die hun felfs niet voeden kónnen , welke 
is alimentatie in de Ordonnantie gemelt, d'aenfpraek ex lege dijfamari 
om yemant fijn aâáe te doen aenftellen of te fwijgen, om een mom
ber ofte voogt de bedieninge te doen aenneemen , om een Curator 
over een boedel te doen ftellen , om liquidatie van onkolten , over 
Oétroyen ende beneficien van Inventaris , van arreften foo naer als 
voor het in kracht ftellen , van landts armen en kerke faken , over 
tauxanen van huilen, ende melioratien, bood-en arbeidlloonen, van 
relief en alderhande incidenten , faken van weduwen , ende alle die 
in rechten voor miiêrabel worden gehouden als fy 't verfôeken , ende 
voorts foo dikwils, als gezegt, de faken haefl: vereyfchen, het welke 
buiten twijvel in alle voorgaende exempelen, of immers gemeinelijk 
lbo geleegen is. 

20. Meine, dat in alle defe genoemde faken plaidoyen worden ge
bruikt , hoewel moogelijk by confènt van partijen wel anders foude 
konnen gefchieden , in andere faken wort op ordinarife wijfe gepro-
cedeert , want als partijen het eens zijn , konnen fy nae believen in 
allerhande faken foo korte of foo lange terminen neemen als iy wil
len , volgens Ordonn. 3. boek^, tit. 2. art. 38. De ordinarife termijnen voor 
de Needer-rechtërs, ftaet 'er , Jullen van acht dagen tot acht dagen loepen, 
{ voor het Hojf drie weeken ) ten ware by confent van partijen of het Gerechte; 
korter termijnen geftelt wierden. 

-21 . Ende 
(i) j'¾/á'Ord. 3, i8.a. 
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a i . Ende alfbo in de vacantien wel konnen verhandelt worden , la
ken die geen uitftel lijden; lbo mag het Gerechte in dien gevalle de 
kortere termijnen ook wel in de vacantie ten verfoeke van de eyfcher 
toeftaen, doch met fommiere verhooringe van de Gedaegde, 't welk 
altoos van nooden i s , wanneer in faken by de Ordonnantie ende pra-
Äijke niet geprivilegieert, verfòcht wort om extraordinarú te procedee-
ren, om te weeten of de haeft foo groot is, en wat ongerief partij e 
daer by foude mogen hebben, infonderheit in de Vacantie, welkers 
privilegie de Rechter niemant lichtelijk kan beneemen: foo is verftaen 
in de fake van Eile f eens ^Appellant tegen B. Z. appelleerde, het Gerechte 
van Schoterlandt hadde op het rekefte van-de Heere Z. fonder aen partije 
ter handt te Hellen geordonneen om van twee tot twee dagen te pro-
cedeeren in de Vacantie. waer van geappelleert zijnde, is de Gedaeg
de verklaert befwaert te zijn, en het appointtement vernietigt, koomen-
de daer noch by, dat d'eyfcher nae bekoomen appoinïïement fijn libel 
hadde achtergehouden, en de Gedaegde in het drukft van d'onleege tijt 
ter-handt hadde gedaen ftellen, denzFebr. 1680. 

%%. Eindelijk lòo dikwils de Rechter ampts-halven yets doet , of 
ook dat fijn plicht of hulpe wort geïmploreert, ende daer over appofitie 
valt, lbo wort extraordinaris geprocedeert , ook fomtijts fonder eAd-
vocaten, als het Hoffeenige perfbonen ontbooden hebbende over ee-
nige begane fauten van klein belang en bekent of notoir, den daader 
in een boete tot profijte van de heerlijkheit condemneert, en gefchiedt dit 
dagelijx in allerhande mifdaden, die by de gevangens bekent worden, 
dat fy terftont worden afgedaen, en fodanig zijn ook de difrojttien ofte 
mifprakgn van de CommiJJarien op der olie. 
. 2,3. Doet hier noch by het geerte boven is gezegt, van de poffejfoire 
middelen, dat die alle* volgens Keyfêrlijk recht ende goede reeden be
hoorden fommier te zijn, ende by korte termijnen worden afgedaen, 
om de haeft die daer altoos by is; maer in de praûijke worden de pro-
ceduren over de pofleflïe doorgaens by ordinarife termijnen afgedaen, 
buiten het cas van maintentte,, waer van hier boven is gejftrooken. Enkoomt 
hier uit, dat proceffen in cas pojfejfoir tegen het oogemerk der Wetten 
pok groot ongerief ende nadeeli van de geïnterejfeerde fomtijts veel ja
ren lang worden gefleept ende behandelt, meer noch min dan of het 
petitoire Gerichten waren, gelijk gezien is , in't aenmerkelijk proces » 
tuflchen Chrifiina Taepkens ende Thomas vander Alark^èCC. voor weinige 
jaren afgedaen. Het proces was poffeflbir , om immiflie in de erf
goederen ten profijte van een die voor zoon van d'overleedene wierde 

I I Deel. I ü ge-
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si^ Heedenfdaegfe fychtfgekertheyt. 
gehouden. Nae Rechte mœfte hynae Summier bewijsvan't zoonfchap 
in de pofleffie der goederen provifioneelijk geïmmitteert zijn geweeft, 
énde partije moefte naderhandt by petitoir hebben getoont, het geene 
hy naderhandt heeft weeten te bewijfen , dat de gsnoemde zoon, 
niet alleen geen zoon van fijn overleedene Vader , maer ook geen 
kint van fijn moeder was. Edoch by gevolg van de practijke, ioo heeft 
dat bewijs van verre gehaelt zijnde in het pojfefieire gedient, ende 
alfoo het proces meer als tien jaten geduirt , ook by confent van par
tijen in petitoir verandert geworden* 

24. Ende is ook altoos te verftaen dat foo wanneer d'er merkelijke 
fwangheeden zich opdoen in faken, die anders van aerdt fommier zijn, 
daer op in't interloqueeren moet gelet worden, dat'er foo veeltijtsge-
geeven wort om het bewijs in te brengen, als'er van nooden mag 
zijn. 

zf. Maer dit geheele werk van korte Proceduren in Pleidoyen, 
wort in veele Neder-gerichten t'eenemael verzuimt, in eenige op hun 
eygen byfòndere wyfë gepracTrifeert. 

16. Om alles in een te beklemmen, dær zijn verlcheidene foorten 
ende trappen van extraordinarifi Proceduren , die alle kracht van gewijf-
der faken hebben; ten 1. Alle Proceflen, die van aenbegin voor Gom-
miflaris beleidt worden , alwaer de termijnen driemael korter looper¾ 
als op de Rolle, gelijk voor defen gezegt is' 

2,7. Ten aPleidoyen, die op de Rolle binnen acht dagen moeten 
voldongen worden, gelijk die tot Namptiffement en andere Provi/ten. 

z8. Ten 3, Het fumniier Gerichte van Maintenûe , waer van ge-
iprooken is hier boven. 

29. Ten 4. Pleidoyen die geduirig aen een tot duplijktoe op de Rol
le gediUeen ende terftont afgedaen worden. 

go. Ten 5. Alle difpofitien ende Uytfpraken van 't Hoff, die fbnder 
ContradiÜie van Partijen worden afgedaen , gelijk autborifatien , daer 
ook Reqnirant ende Requireerde geftelt worden, nîitfgaders emancipatien 
ende Legitimatien. 

31. Ten 6. Difpofitien ende Uytfpraken die op informatie door Com-
rniiîàris gedaen by den Hove gelchieden, gelijk de confenten tot mon-
digmakinge, tot alienatie van Kerken en minderjarige goederen, ver-
klaringe van Prodigm of Stadskint, en f 

¾z. Ten 7. Uitfpraken van Commijfark op enkele deductie van Par
tijen, fonder reciprocatie van Schrifturen, gelijk in de Preferentien ge-
fchiedt. 

33- T e Q 
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33., Ten 8. Alle faken, die op Rek?fi» refcriptie ende Contrarefiriptie 
tuflchen partijen worden afgedaen. 

34. Ten 9. Saken , die op ftaende voet worden afgedaen ; gelijk 
Condemnatien over kennelijke kleine mifdaden. 

3 f. Eyndelijk behooren hier ook toe de verfoeken ende dijpc/îtien op 
de Rolle, waer van ook een weinig moet worden gezegt, totvolda-
de van dele Methode. 

36. Tot alle defe fòor†en van d'eerfte trap af, wort allenthalven 
ver-eyfcht het geene na't recht der natuire ende aller volkeren tot ver-
weeringe van onnoofèlheit ende yeder fijn goedt recht van nooden is, 
en moet derhalven citatie voorgaen , verhooringe gefchieden , ende 
geen uitfpraek worden' gedaen, als met volle verfeekertheit des Rech
ters ende blijk van de fake. 

37. De formulieren in dele plaidoyen en extraordinarife proceflea. 
gebruiklijk, Hellen wy hier niet, om dat fulx niet is ons oogemerk, 
ook al te lang foude vallen, ende beft in de oeffeninge der praótijke 
kan gefchieden, ende al doende geleert worden. 

X X X I . K A P I T T E L . 

Van difpofitien op de Rolle vallende. 

"Difpofitien die kracht Van definitie hebben. Vrytoillige Condemnatien. '^f3en Van 
aenneeminge. CircumduBie Van Infiantie. Ferklaringe Van ^fppel defert. In-
terinement Van OBroyen ende beneficie Van Inventaris, lnterpofitie Van decreet, 
jtdjudkatie Van civile boeten. Difpofitien interlocutoir, Ivaer onder continueeren. 
Uitfpraken Van lotendtt. V'erftek Van "SroduBien Vandiminutienendebeant-
fvordinge. Van Eilief, hortfie "iïecb Van Procedeeren. 

ï, "V yTOlgt nu de fententie, maer wy moeten eerft fpreeken van 
\ / de difpofitien op de Rolle ; hier voren is gezegt dat by den 

T Commiflaris op de Rolle, verfcheidene difpofitien op ver-
foek der Advocaten worden uitgefprooken, waer van eenige de gelijk-
heit van definitie hebben, andere van interlocutien. 

z. Definitiven zijn defe naevolgende , ten i.als partijen eens zijn 
ende de Gedaegde zich wil laten condemneeren in den eyfch van de 
Impetrant, om hem te doen hebben het ejfecl vangewijfder fake, lbo fpreekt 
des Impetrants zAdvocaet overluidt en met ongedekten hoofde den Gom-

Iii 2 œiiB-
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miflaris aen, wefende dit bykans het eenigfte, dat op de Rolle ende 
in onfe geheele Rechtspleeginge met eenigen fwier van zeggen, wort 
in het werk geftelt. Hy doet dan een kort verhael van het ackoort 
met verfoek van rechtelijke condemnatie &c. het welke by de Gedaeg
de van gelijken zijnde vcrklaert, mits hebbende eenigen uitftalvan execu
tie ; foo doet de Commiflarjs uitfpraek als volgt ; het Hof gehoon de 
verklaringe ende acccatatie van partijen, condemneert de Gedaegde in den 
eyfch van den Impetrant , mits genietende uitftel van twee m'aenden ( min 
ofte meer, nae dat fy overeen gekoomen zijn, of de Commiflàris bil- -
lijk dunkt) cum expenlis. 

3. Edoch meeftentijt wort by den Gedaegden a£te van aenneemin-
ge gepafîeert, als hy hem tegen deneyfch niet derf opponeer en, waer 
by de gedaegde belooft binnen den tijt van 6 weeken, twe, z,elden 3 maen-
den het geëyfchte te betalen, of datsby anders lijden mag, daerinfoo 
wel abfent als præfent, met de koften te worden gecondemneert; wel
ke tijt verftreeken zijnde, ende de Gedaegde niet betalende, foowort 
hy geciteert om de ac¾e van aenneeminge te zien exemtabel verklaren, 
welke citatie met behoorlijk relaes den Commiflàris vertoont worden
de , benevens verfoek van condemnatie in de ac¾e gemelt , foo doet 
de Commiflàris defe uitlprake; het Hojf gezien de aïie van aenneeminge, 
Jàmpt citatie en relaes daer op gevolgt, verklaert de filve aÜe executabelt 
ende condemneert de gedaegde tot het in-tnde onderhanden van dien , cum 
expenjîs. 

4. Diergelijke dilpofitie wort ook wel verfocht op flot van reeke-
ninge, aïlen van Compromis, liquidatien van rechtfalarten: maer'tisniet 
rechtens, dat defe difpofitien op and ;re aften verleent worden, als waer 
by verklaringe is , van te mogen lijden , dat men werde gecondemneert, 
gelijk elders gezegt is. 

5% Als een Impetrant ten dage dienende niet en verfchijnt, en van 
de Gedaegde de conwmaciâ geaccufèert is, foo doet des Gedaegdep. 
Advocaet verfoek tot circKmduclie van de inftantie, dat is, dat de Ge
daegde voor dele mael vry fal gefprooken worden, tot dat hy by nieu
we a£tie van de eyfcher werde acngefprooken, ende dé Commiflàris 
fbreekt het uit aldus; het Hoff door profijt van de accufatiet houdt de in
ftantie voor gecircumduceert, cum expenjîs. 

6. Diergclijk verfoek en difpohtie kan ook plaets hebben als d'Impe-
trant geen libel leevert op fijn tijt, in defervoegen; het Hojf ordonneert Dr. 
M. wegens d"'Impetrant libel te leveren ad 0Ü0, adquindenam. &c. (dat is, bin
nen acht of veertien dagen) nae injînuatie defes,bygebreek,e dies houdt de infl an
tievoor gecircumduceert, 7. Op 
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j . Op de fèlve grond fteunt de verklaringe van appel defirt, wan

neer yefrnant Citatie tot appel hebbende laten uitgaen ende hy fëlf ten 
dage dienende nietisgecompareert, fòowortop des Appelleerdes ver
foek mede gedifponeert, dat het Hoff door profijt van de accufatk, het 
appel defert verklaert, cnm expenfa. 

8. Van gelijken, als de Appellant fijn appel heeft aengelïelt, ende 
gedaen aenteekcnen , fonder echter citatie tot dien einde te lichten» 
loo kan de Appelleerde hem laten citeeren in cas van anticipatie, gelijk 
men (preekt , die ten dage dienende niet verfchijnende ende geaccu-
feert zijnde, worr>nae verfoek gedifponeert t dat het Hoff door profijt 
van de accufatie het appel defert verklaert, cum expenfis. 

9. Dereeden foude wel mogen eyfchen, dat 'er by wierde gedaen in 
laefte geval, gelijk wel gefchiedt, falvü ad menfem ÖV. dat is,, behou
dens den aAppelUnt fijn recht , om het appel binnen een maent of nes -wec
ken noch aen te. fielten; om dat wat anders is tegen een Gedaegde ver-
ftek te geven als tegen een Impetrant; De gemeinftepraâijke is ech
ter, dat het appel ook in cas van anticipatie ¾ defert werde verklaert,, 
fonder referve van tijt. 

10. Noch zijn van Peremptoire kracht de Difpojitien, waer door toe-
geftaen wort interinement van brieven van beneficie van Inventaris en 
Oftroyen , jnitlgaders interpojîtie van decreet. 

11. Partijen geintereffeerde weefende geciteert en dragende con
fent tot het beneficie of by abfèntie verfteeken , nae dat de Impetrant 
den eedt daer toe ftaende op de Rolle gedaen heeft, ende voorts al
les waergenoomen ofte belooft heeft waer te neemen, wat by d'Or-
donnantie vereyfèht wort, valt'er difpofitie, dat het Hoff hebbende ge
zien de oogene brieven van beneficie van Inventaris ende gehoort het confent 
der Crediteuren {ofte verjlek^der abfenten) mitfgaders den eedt van den Im
petrant y de felve brieven interineert ende den Impetrant gunt het ejfeEl van 
beneficie van Inventaris , mits in alles waerneemende d"Ordonnantie op het 
fiuk\ van 't felve beneficiegeïmaneert. waer van op fijn plaetfe gefprooken iS; 

12. Interinement van Brieven van Octroy wort foo dikwils niet ver-
fòcht. Gefchiedende , lbo wort het verfoek gedaen , lbo als uit de 
difpofitie. die daer over valt , kan afgenoomen worden. Het Hoff, ge-
s.ien de brieven van OElroy , mitfgaders het confent der geintereffeerde (of 
•verfiek^ der abfenten) interineert. de felve brieven ende gunt den Impetrant 
het ejfeEl van dien. 

1 y Behoort ook hier toe de interpofuie van het decreet op executoriale 
yerkoopingen , waer van d'uitfprake luidt aldus; het Hoff gezjen het 

I i i 3 " '"' verfiek. 
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verft ek^ van de Gedoemde , (of oppofant) mitfgaders de befoîghes van âe 
Deurwaerder, af proberende defelve, interponeert daer op'deer-eet, en ordon
neert dat defe noch eenmael over de Kerke ende het Gerechte fal -worden ge-
proclameert , &m by een yeder dien het gelieven fal te worden verhoogt tegen? 
den eerften Rechtdag nae Pontiaen ( of anderen tijt) condemneert mede den 
emdelijken kooper, fijn handen van de kooppenningen teontleedigen, endeden 
gedoemden fnlki alles te gehengen ende te gedoogen, ( ofte ) fijn oppofitie daer 
tegens gedaen. koft en fchadeloos af te doen , cum expen/îs. 

14. Eyndelijk moet hier toegebracht worden de adjudicatie van cï-
vile boeten , over begane doodtllag , ten verfoeke van de Procureur 
Generael, waer op volgt diipofitie aldus ; het Hoff gehoon het verfoek^ 
van de Heer e Klager , ende gezien het verftek^van de beklaegde , condem
neert den felven tot profijte van de Heerlijkheit by provifie te betalen de fom-
ma van een honden ende vijftig gout guldens, cum expenfis. Voor foo 
veel echter de fake hier mede geen eynde heeft , maer de beklaeg-
de ofte hun erfgenamen onfchult doende blijken de boete , nae af
trek van koften, wederom konnen krijgen, foo kanmen het ook tot 
interlocutoir brengen ; waer toe ongetwijvelt behooren nae volgende 
uitfpraken. 

15. Eerftelijk op verfoek van beide partijen Advocaten wort niet 
geweigert een proces op bewijs te interloqueren aldus j het Hoff ten 
verfoeke van partijen wijft het proces in faftis binnen zjes weeken , (anders 
twee maenden ) peremptoir ende voor alle dilay. 

16. Op verfoek van de Impetrant alleen pleegt het mede wel toe-
geftaen te worden, (a) ende aldus gedifponeert j het Hojf ten verfoeke 
ænde perijkele van D. JV. wegens den Impetrant wijft het proces infaSlis &c. 
Maer op verfoek van de Gedaegde alleen kan het niet worden toe-
geftaen , om dat die gemeinlijk den langen ftok foeken , ende wel 
interlocutien fouden begeeren , daer bewijs van feiten onnoodig was; 
jae wy hebben hier vooren gezegt , dat het niet veilig is , om altoos 
op verfoek van den Impetrant alleen , difpofitie tot interlocutie te gun
nen, om dat'er gevallen konnen zijn, waer in fulx aen den Gedaeg
de naedeelig foude konnen zijn. 

17. Van gelijken, als continuatie verfocht wort, van een opgefteî-
de fake op hoope van accoort, of anderzins , indien het van beide 
partijen gefchiedt , wort terftont toegeftaen aldus ; het Hoff ten ver-
foeke van partijen continueert defe fake ad o£lot ad quind.enam &c. Maer 
de Gedaegde kan het alleen niet verkrijgen , om reedenen vooren 
gemelt. iS, Op 

(a) Vid, Bouric. d. off, aàvoc, cap, 19. in pr. 
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18. Op verfoek van den Impetrant wil het gebruik-j dat de conti-

"marien ook fonder onder Scheidt worden toegeftaen; maer depraó¾ijke 
wort gezegt eertijts anders te zijn geweeft , foo om 't interefi van de 
fportulen , die dan niet vervallen , als om dat partij e daer by geinte-
refleert kan zijn , gelijk^wy elders hebben gezien -y ende daerom is het 
veiligft dat men vrage , of de Gedaegde prefent is ende daer in con
senteert , want hy dat weigerende , mag den Impetrant de continuatie 
wel worden ontzegt; de Gedaegde confenterende of niet by der handt 
zijnde, kan de continuatie den felven Impetrant niet worden gewei-
gert, invoegen aldus; het Hoff ten verfoeke van Dr.JST. weegens den Im
petrant, continueert defe fake ad o£iot ad quindenam, min ofte meer. ¾ 

19. Als de Gedaegde tweemael geciteert, ende geaccufeert is, foo 
mag de Impetrant verfoeken oorlof om te moogen dienen van Inten-
dit', waer op wort gedilponeert ; het Hoff vergunt den Impetrant oorlof 
em te moogen dienen van Intendit t mits het felve verificeerenda nae fiijle 
-van defen Hove. als de accufatien voor Commiflaris gefehiedt zijn, foo 
Wort 'er bygedaen, het Hoff gezien de citatien , relatien, ende allen van 
accufatie (defe woorden zijn overtollig als de accufatien op de rolle 
gedaen zijn) gevallen voor de Heer e N. als Commijfaris , gunt den Impe
trant 0c. ut mpra. 

ao. Als'er oppojîtie gevallen is of protefiatie tegens eenige iake , lbo 
wort op een vertoonde citatie ende relatie verftek toegeftaen, in de-
fèr voegen , het Hoff gezien de citatie ende relatie verfieekf de Gedaegde „ 
( gedoemde of proteftant , nae geleegentheit) van oppófïtie ; van ge-
ijken in brieven van Oétroy, en inventaris te verlbeken, de geinte-
refîèerde op een citatie niet zijnde verfèheenen , worden voor ablênt 
aengeteekent , en daer op volgt" defe dilpofitie , het Hoff door profijt 
van de accufatie verfteekt de Gedaegde boven voor abfent aengeteikent, va» 
oppojîtie. 

a i . Als het proces in faüis in forma geweelèn is geweeft t lbo moe
ten partijen nae verloop van twee termijnen, yeder tot drie weeken r 
concludeeren, ende fulks niet gefchiedende kan partije by de Ordonnantie 
per/i/leeren, ende verlbek doen tot verftek van produÜien; waer op de 
Commiflaris gezien hebbende , dat tijtvoor het tweede delay, (waer 
van hier vooren) is genoomen geweeft , aldus difponeert r het Hoff 
verfieekt partijen van wijdere produÜien, falvis ad quindenam, of tres [ep~ 
timanas ; mits dat defe hem werde geinfinueert : want voor het derde 
dilay , geeft de Commiflaris partije noch drie weeken of een maent 
uitfteL ' 

aa. Een 
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22. Een gedoemde of gedaegde declaratie van koften overgeleevert 

zijnde , om daer op te ftellen fijn diminutien , foo wort ook op een 
vertoonde citatie ende relatie, gegeeven defe diipofitie; het Heffeden 
de overgelechte declaratie , mitfgaders citatie ende relatie daer op çevokt, 
verfteekt de gedaegde van diminutien. 

23. Maer als articukn tegen yemant zijn overgelecht om te beant
woorden , foo moet partije tweemael geciteert zijn ende een citatie 
hem in perfoon wefen gedaen, eer verltek valt, ende volgt op ver-
ibek dele difpofitie, het Hoff gezien dé citatien, relatie», fampt aüen van 
accufatien, houdt d' overgelechte articulen voor bekent. 

24. Als een Advocaet niet even opgepaft heeft, terwijl fijn fake 
wierde opgeleefen , door eenig belet, ende geaccufeert zijnde, noch 
loopende rolle verlbekt daer van gereleveert te worden , indien par
tije het hem toeftaet, lbo valt dele difpofitie; het Hoff'gehoon het ver
foeiende confint der partijen, releveert Dr. JV. weegens de Gedaegde , ofte 
den Impetrant, van de gedane àccufàtie; partije fwarigheit makende om 
van de accufàtie af te flaen, kan het relief van den CommiiTaris ver-
focht worden, die op goedtvmden ende nae geleegentheit aldus difpo-
neert \ het Hoff gehoon de reeden van purge bj Dr. N. bjgebracht , rele
veert hem &c. 

ay. Dit zijn wel de verfoeken en difpo/ttien die op de rolle pleegen 
te vallen , en die kracht hebben of van interlocutie, of ook van eyn-
delijke definitie , nae dat den inhoudt der felver is mede brengende. 

26. Voor de Neder-Gerichten worden lòodanige uiripraken by de 
Commifl¾rien niet gedaen , maer of by 't Gerechte gedifponeen, of 
van felf door kracht der Ordonnantie ingevolgt ende goet gedaen. 

27. Van de rekeften ende appointementen van dien, het welke is het 
tweede lidt van dè Commisfie op de rolle, is hier boven gefprooken, 
en kan het verder onderfcheidt ende waerneeminge daer van in geen 
fèekere reegels ofte formulieren worden begreepen. 

28. Dus zijn wy ten eynde van't Proces , waer van de kortlte 
wech nae de interlocutie is; voor eerft citatie tot ProduÜie van bewijs, 
binnen den Peremptoiren tijt,, ProduBie felf op den dach by Com
miiTaris geftelt , nae verbooringe der getuigen oopeninge der felver,'" 
nae het termijn van reprocheeren Conclufie in Rechte , ende binnen 
acht dagen daer nae fourniflèment; 't welk gedaen , is 't Proces in 
ftaet van wijlen, dat in weinig weeken fbude konnen gefchieden. | 

29. Maer dele korte wech kan door veele incidenten en omweegen 
worden geftooit ende verlengt, als ten eerft en, door het niet ver-

fchijnen 
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fêhijnen der getuigen , oft' eenige der felver , die dan wederom op 
nieuws moeten worden geciteert, ende fomtijts wel twee ofte drie-
mael , ten 2. door oppofitie tegen de getuigen , of t overleggen van 
Inftrumenten , of andere voorvallen daer aen Partijen haer onderlin
ge ftooten, ten 3. door oppofitie tegen reprobatoire articulen ende ge
tuigen : nae afdoeninge van welke incidenten ende oppofîtien , de ter
mijnen t'elkens moeten worden verfchooven. . ' 

X X X I I . K A P I T T E L . 

Vun "Kèedfum^tie ende Trocnreurj Vtrmettàmgt. 

Wat readjùmptie çy. IDeilinge daer y>an. In ICeyfers recht oiihoodig ende "toaerom 
nu gebruikelijk. Het fehe aengemerkt Vá« Procureurs y>emieufvinge. Maniere om 
beides te deen, als mede om çicb Vaa een fake als Procureur te ontlafien> 

1. £ ^ O o lange noch yets te Hoen valt in het Proces , foo kan'er 
^^Readjùmptie vallen'; Welke is een hervattinge van het Proces 
V*-/ by een nieuwe faeks eygenaer gedaen, foo lange de fake niet 

*s in ftaet van wijlen. 
2. Sy is nootfàkelijk ofte vrywillig. Nootfàkelijk ten aenzien van 

een erfgenaem nae de Litis comeftatie, die kan dan worden geciteert, 
om 't Proces te hervatten ende hy moet het doen , of defîfteeren met 
de koften. 

3. Vrywillig, ten aenzien van particuliere naevolgers in de eygen-
dom van een twiftfakg , dien fy willende vervolgen moeten eerfl re-
adfumptie doen , niet willende , konnen fy niet worden gedwongen. 
Reeden van ondericheidt, om dat een erfgenaem in alles gehouden , en 
'tgeene d'overleedene toewas verplicht ende een particulier fucceflèur 
geenzins, gelijk meermalen is aengeweefèn. 

4. Ten aenzien -van erfgenamen is fy nae Keyfêrs recht ook niet 
van nooden, om dat die in alles voor defêlve Perfoonen met de over-
leedene ende de Procureurs voor Eygenaers der faken gehouden worden. 

y. Maer om dat onfe Procureurs niet als Lafthebbers zijn , en de 
laft met de doodt eyndigt , foo is defweegen de readjùmptie van de 
Meefters nootwendig, gelijk reede voor defin gezegt is. 

6. Om de felve reeden foudc moeten zijn, dat de Procureur in cas 
I I Deel. K k k van 
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van readfumptie nieuwe laft van fijn nieuwe Meefter toonde \ maeë 
den % Decemk 1679» '1S by ' - Hoff exceptie Procuratoir in cas van reaà-
fitmptie, gerejeéteert, met meininge om dat lbo te doen onderhouden f. 
ten einde de ëxceptien, ende vexatien, foo veel doenlijk, af te mijden. 
waer uit men kan zjen , in wat voegen de Pra&ijke over de Rechten de 
overhoudt pleegt te krijgen , temet ooh^om goede reeden.. 

7. Geval van Readfumptie geboorea zijnde , moet citatie tot dien 
einde worden uitgegeeven » ibnder dat onderwijlen verder kan worden? 
geprocedeert» als met onderlinge overeenkomfte van Partijen. 

8. Als't Proces voMêbreeven ende binnen is , foo valt geen meer 
readfumptie , hoewel nae Keyfers recht dan meeft foude te paffe koo-
men, om dat tegen een doode geen Sententie kan worden gevelt. (a) 

9. Maer foo langer noch yets te doen is eer het Proces in ftaet 
van wijfen^ zy, moet'er readfumptie zijn by verfterf van partijen , felf 
'm cas van Revijsf, daer niet als d' evangelifatie lbo genoemt, aen ont
breekt ,. gelijk weete by den Hove gedilponeeït te zijn. 

10. By geleegentheit van Procureurs vernieuwinge moet ook citatie 
uitgaen, om Procureur acceptant te ftellen of te zien ftellen, waer by 
dan fmcuratie in behoorlijke forme moet worden getoont. 

11. Vernieuwinge van Procureur gefchiedt of door verfterf des felfs ̂  
©f door opkondinge van de Meefter of Procureur. Want om dat de 
Procureur , gelijk gezegt is , geen eygenaer wort, maer Hechts laft 
heeft om in ' t Proces te dienen, foo kan hy verandert worden , ge
lijk andere gelaftigde , des wordende Ichadeloos gehouden ende ge-
aietende fijn falarien ende uitgeleide penningen. 

12.. Om dat evenwel de Procureurs zijn publijke Perfoonen, die 
verplicht ajn tot het bedienen van de aengenoomene ProceiTen r foo 
vermoogeá fy den dienft niet op te geeven, Ibnder rechtveerdige oor
fake, waer onder ook is, indien hun Meefter niet by- haer koomtora 
ie te inftrueeren, hoewel ontbooden zijnde, (b) 

13. Die , of andere genoegfàme reedenen daer zijnde, moet de 
Procureur of nAdvocaet, fijn Meefter fulx door een gefwooren Boode-
kten intimeeren , waer van relaes. zijnde getoent, foo wort de exone~ 
ratie en opzegginge voor goedt aengenoomen. (c) 

(») Cap.x^.x.deTrocttr, (b) Orà. $,1:0.4. (e) art. ̂ .yoorj}. /,£§•§.vib 
§. de. re judhu. 

XXXIIL KÄ-
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xxxni. KAPITTEL; 

Ván het Officie des Rechters ontrent het afdoen Van fakgn 
endepinften van dien. 

Slicht Hes Rechters w¾ égemein. W'at hy moei doen, foo fnanneerhy des fae&s 
anders betntft is als de ber&ijfen medebrengen. W'at hy mag fuppleeren in het 
Troces. Interlocutie, op poinilen Van officie ende maniere Yan frocedeeren daer in, 
Tegenfteüinge \an de f licht des Rechters ende eygenfchap der jlÏÏtenenàeg&bnùk 
Van dien. 

i . "VXT*/* Y hebben voor defen gezegt, dat de plicht des Rechters 
\ \ / in 't algemein is alfoo te oordeelen gelijk de Wetten en-

• « de gewoonten medebrengen, (a) Bygevolge is hy voor 
cerft gehouden den geenen dien hy ichuldig bevindt, om aen een an
der yets te doen ofte geeven , tot die» eynde te doemen , gelijk de 
natuire ende eygenfchap van yder aé¾ie medebrengt, of anders moet 
hy den Gedaegden abjdheeren ende vrylpreeken. (&) Invoegen het 
geene by den Rechter wort gedaen tegen het voorfchrift der Wet
ten of vaftgeftelde eygenfchap der handelfàken van fëlf ende onmid-
delijk uit kracht der Wetten is nul ende van geener weerden, (c) 

2. In het ftuk van feiten is fijn plicht, om te oordeelen, of de fei
ten beweefen zijn of niet, ende by die bewijlèn mag hy niet af noch 
roe doen , (d) fchoon hem de fàek anders bekent was , waer van is 
een oude twijvel-Vrage, of een Rechter feekerlijk anders weetende , 
als by partijen is beweefen , het oordeel mag ftrijcken nae fijn ken
niflè. , tegen het bewijs ten proceflè gebleeken. Want aen d'eene 
kant fchijnt het hart , dat een Rechter tegen fijn eygen bewuftheit 
fòude moeten oordeelen, ende wederom kanmen aen de Rechters de 
vryheit niet laten, om de bewijlèn aen een zijde gelegt , nae de ver-
burgene kenniflè van hun gemoedt alleen te oordeelen , want dat de 
wech foude zijn om alle Gerichten arbitrael te maken , behalven dat 
by appel die kenniflè des Rechters daer op de fententie fòude fteunen, 
in geen bedenken foude konnen koomen. 

q. Defweegen wort by veelen foodanigen Rechter, om aen d'eene 
K k k 2 zijde 

'*Ca) 2r> Infi. de off.lud. ,/iuthent. lubemusC. de Legib. (h) §. z. diïï. (it. Infî. 
(c) Li.§,2,ff.Qu<efent.Jïti.apçeIl,refiind, (d) l.Q, §.i.ff,deoff,pr<ef. 

*?» 
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fcijde fijnjimpt, ende ander-weegen fijn gemoedt te voldoen, geradert 
liever af te Itaen den plicnt ende macht eenes Rechters ~Jt ï 
*ich gebruiken als getuige. Dat wel goedt is, als het'tiTdelfik T 

. fchiedt , ende eer dat partijen nae àHnterlomtie op bewijs hXh 
geconcludeen ende van çraduliten gmmmtkert. want als het òn'r 
deden aenkoomt ende de Rechter dan eeril bemerkt bet onder fchS 
van t bew.js ende fijn kenniife , foo is het te laet, om dat par t i ïde 
mterrogaten ende reprobatien niet konnen worden afgefneeden 

4. Maer aengaende d' aenmerkingen ende toepaffinge van Rechte 
ftaet den Rechter vry ende is ook fijn plicht, om de f¾veby tebren 
gen ende te vervullen daer fy niet en zijn,, of ook daer fy quahik 
aengetrocken of toegepaft zijn te verbeeteren ende te appliceelen £1 
als behoort, (e) * 

5. Jae felf, als partijen of haer Advocaten niet genoeg hebben aen 
gemerkt op wat feit de fake te deeg' aenkoomt, of die feiten met S i 
noeg hebben uitgehaelt, foo kan wei de Rechter uit fijn eyge, Ifn 
nifle dle feiten niet fuppkereH ende voor beweefen houden ; maer hv 
kan partijen wel voor hem ontbieden ende ftellen haer feekere vraerr 
ltucken voor , om te zien of hy door haer bekenteniffe eenoeefaem 
onderricht kan1 bekooraen; en fulx mag hy doen ook nae dat partijen 
hebben eyndelijk gecomludem , volgens dçn reegel; dat den Redt er 
noyt won geconcludeen. (f) ' ^cmer 

6. Ingevalle de hoedanigheit der feiten van meer belang ende om 
flag is, als dat fy met bloote vragen konnen worden uitethaelt en 
de tot njpheit van desifù gebracht , foo gefchiedt er wel mterlocurt" 
tot dien eynde. • • u c 

7. Segg' het gebeurt, dat het Hoff de fake, fchoon op bewiis «e 
weefen, noch niet bevint in ftaet, om eyndelijk afgedaen te worden 
door dat partijen «idvetHn niet genoeg hebben gelet op eenige poin! 
ten tot decifte nootwendig, die volgens dien van't Hoff^ offao wor 
den geftelt , tot welken eynde gefchiedt een Interkmtmre uitfpraek 
die genoemt wort,. op Pointen van officie. F ' 

8. Als de «kfprake op Pointen gefchiedt is, foo kan de Impetrant 
Citme lichten tot beantwoordinge van de Pointen, fonder dat hv daer 
yejs mag by doen om dat fijn tijt van doen uit is, ende dit geheelijk 
al koomt van den Rechter. ° l 

9 De beantwoordinge op dach by Commifiàns geftelt, zijnde ge
fchiedt , wort Partijen oopeninge daer van gedaen , van welke rijt 

(0 l.un.ç.utçuaMVoc.defmtlHáex Suppl {^l.pm,ff.åantmog.mjur.faz. 
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àf loopen de termijnen ora Prodnëlie te doen , gelijk als in faüit 
in forma^ 

io. Befaalven dat hier geen nieuwe tijt tot dilaj wort genoomere 
maer nae verloop van d'eerile termijn kan gedrongen worden op re 
nantiatie van ProduBie. 

11. Waer nae beiderzijds een Remonfirantie op de Pointen zijnde 
gemaekt, lbo wof t gecenclttdecrt, als vooren, ende alfoo't Proces we
derom in ftaet van wijfèn gebracht. 

J.Z. Behalven dit alles , lbo is'er noch in Rechten een tegenftel-
linge van de natuire en eygenfehap der Ac¾en, op ende tegefls de 

Elicht van de Rechter , het welke een zeer verre uitzicht ende ge-
ruik heeft.. • ' 

12. Want fchier in alle actiën wort dit onderfcheidt waergenoo-
men , dat wel de voornaemfte gedeelten der eyfehen voortkoomen 
uit de hlare en uitdruckeiykg eygenfehap der handelingen, en dat noch daer 
te boven in alle ac¾en doorgaens ingewickelt is een biüijkheit , die weï 
yets meer of anders wil hebben , als de gewoonelijke ende bekende 
eygenfehap der faken en Ac¾en medebrengt ; welkers voldoeninge 
ende toewijünge dan wort gezegt uit de plicht des Rechters, voort te 
koomen. 

14. Het voornaemfte gebruik hier van is in de Ac¾en die men 
zegt van goeder trouwe, mitlgaders van wederzijds verbandt te zijn r 
in welke al het geene bedongen en uitgedrukt is tuflehen partijen,. 
wort gezegt uit de natuire der Ac¾en te kooraen ; maer al wat de 
billijkheit boven bedingft ende meldinge van partijen in de felve ver-
eyfcht, fulx wort toegefchreeven aen de plicht des Rechters, (f) 

ij. Indiervoegen in Ac¾e van koop ende verkoopinge de ejfch van-
de prijs of van het verkochte goedt, koomt voort uit de natuire der Aciier. 
maer toewijfinge van intereflen, fonder voorgaende bedingft , is een 
aenhangiel van de plicht des Rechters ; ende foo is het met alle Con
tracten eix handelingen van die foorte geleegen. 

16. In andere Contracten van ftreag Recht, lbo genoemt, Heeft 
defe plicht des Rechters foo veel plaets ende gebruik niet, om dat de 
Rechter in de felve zich moet houden, foo, gelijk te vooren in ' t Kap. 
van zAcîten is geleert, aen de bedingften van Partijen, ende daerom 
by exemp, in gekleeninge kan de Rechter uit fijn plicht geen intereflen 
îoewijfen die niet bedongen zijn, foo als mede te vooren is aengeweefen. 

17. Evenwel kan ook in fulke handelingen de plicht des- Rethtenr 
. K k k 1 ia 

(f). L 7. ff.de Regot.geft, l. 8 ff, deeoquodctrtJoc. 
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in andere pointen van billijkheit wel plaetfe viaden. by exempeh Gv 
hebt een vrient, die weetende, dat gy zeergeerne foudt hebben een 
fliik landts naeft aen u geleegen , hoewel een derde toebehoorende 
legateert u dat in fijn teftament, gelijk rechtens is. Gyondertuffchen dat 
niet weetende, of nae des Makers doodt niet willende wachten, k00pc 
de bloote eygendom van de eygenaer, en die ftervende krijgt'gy het 
vruchtgebraik daer by. Daer op koomt u vrient te fterven ende gy 
eyfcht de prijs van't landt aen u gemaekt, en die gy reede bezit, gy 
kont waerlijk de geheele prijs eyfehen uit kracht der Ad ie, die daer 
is uit het Teftament , maer de Rechter uit fijn plicht trekt 'daer af de 
waerdije van het vruchtgebruik, om dat het felve door eenprofijtelii-
ken tijtel aen u is gekoomen, ende gy een dinï^geen tweemael voor niet 
moQgt hebben, (g) 

18. In Aûien op het goedt is de natuire der Actie, dat de bezitter 
aen den Eyfcher werde gecondemneert tot refiitmie van het goedt, ofte 
vrygefprooken; de vruchren koomen in dien eyfch op het goedt niet 
om dat defe eyfch heerkoomt uit eygendom, ende gy noyt eyeenacr 
van die vruchten zijt geweeft; maer fy moeten u geworden van wee
gen de plicht des Rechters : het welke foo niet is in de eyfch van 
erveniffe, die recht uit ook op de vruchten gaet, om dat de erveniiTe 
weefende een Algemein beflag van anderhande faken ook de vruchten 
als een gedeelte van dien begrijpt, (h) 

19, De bezitter wefende gedoemt , moet volgens eygenfehap van 
d' acrie terftont het goedt herftellen in handen van den Trmmfant • 
maer hy kan van de plicht des Rechters bekoomen een behoorlijke tijt' 
indien hy kan betoonen , dat hy het goedt foo terftont niet kan by 
der handt hebben, (i) het welke is een foorte vmfarfiancie , die in 
Aaien op het goedt in Rechte foo kan worden ingefchikt. 

zo. Maer in de perfoneele Ac¾ien' van penninglijke fchult is nae 
Keyfers recht een feekere tijt van [urfeancie van executie vaftgeftelt 
gelijk wy beneeden fullen verftaen; welke by ons-heedenfdaegs geen 
plaetfe hebbende, foo is niet vreemt, dat de plicht des Rechters ook 
foo verre wort uitgeftrekt; invoegen een Gedoemde om gewichtige 
reeden eemgen tijt werde vergunt, om de betalinge te kennen vin
den , het welk' in onfe Praftijke genoegfaem alle dagen waergenoo-
men wort, ende kan nae gelijkheit van's Keyfers recht, ten aenzien-
van reftitutie van goederen verdeedigt worden ; alhoewel de Practijke 
daer in wederom te kort fchiet, dat de foo genoemde furjeaneitn bui

ten 
(ê) §.9-lnft.deLegat. (h) §.2,Infi.desfficjud, (!) d.§.%, 
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ten cmiie by de gedoemde te ftellen worden vergunt > het welke de 
Keyfers geenzins foudea hebben geduklet. (k) 

ai . Wederom in d'aétie van deilinge gemeiner goederen ofte van 
erveniflèn is dit onderfcheidt wederom leevendig ; De eigenfchap der 
Aôlie brengt mede , ten einde de gemeine goederen gelijkelijk^ anders 
nae voorgaende bedingft ofte voorfchrift ten teftamente gedaen, mo
gen worden gedeelt, maer de f licht des Rechters brengt mede, dat wan
neer de deilinge in diervoegen niet kan gefchieden, alfdan den eenen 
wat meer goeds, den anderen geit in plaetfe wort toegelegt, of dat 
het goedt verkocht ende het geit daer van gemaekt werde gedeelt,, 
of anders foo gehandelt als d'eygenfchap der fake mede-brengt, w oer-
van op fijn plaetfe gejprooken is. (!) 

22. Eindelijk , foo dikwils nae fubtijlheit van Rechte geen A£tie 
gegunt wort in fùlke gevallen, die nae bilîijkheit niet behoorden van 
Rechcs-middelen berooft te zijn, wort verflaen ,.dat men niet belet w o r t , 
om de plicht des Rechters te verfoeken , ten einde nae de openbare 
bilîijkheit recht moge gefprooken worden, Exempelen daer van heb
ben wy voor defên verfcheidene gehadt, Een van meer fchuldtgenoo-
ten die voor't geheel verbooden waren het geheel hebbende betaeltj, 
heeft teegen den anderen die voor't geheel aen de Crediteur was ver
bonden geen ac¾ie; dewijl fy onder malkanderen niets gehandelt heb
ben , maer om de blijkelijke bilîijkheit fal de Rechter hem fijn plicht niet 
weigeren, Wederom, die op een ander mans grondt hebbende gezet 
een gebou, aen den eigenaer de gront met het geene daer op ftaet heefç 
overgeleevert, kan het gebou niet weeder eyfchen noch de onkoften 
van dien, om dat het huis fijn eigen niet en is, ende hy de onkoften 
niet hebbende gedaen voor den grondtheer ,. ook geen aenfpraek dek 
weegen heeft tegen de lèlven, maer de bilîijkheit is te groot, dat niec 
eenig remedie ten minften uit de plicht des Rechters foude worden ge» 
geeven, volgens het geene voor defen is geleert. 

25. Soo is dan dit onderfcheidt van de plicht des Rechters in tegen-
ftellmge van de naüiire der Actiën in het afdoen van laken ende vel
len der fententien van groote aenmerkinge ende gebruik: het zy de: 
Rechter van felf fonder uitdruckelijk verfoek, nae vereyfch ende ge-
_ieegentheit van laken, het fèlve in acht neeme ende toepaffinge van 
make, gelijk in de Scheidingen voorvalt, of datdeeyfcherfijn verfoek. 
tot dien einde laet invloeijen in den eyfch, gelijk ten aenzien van de 

vruch-
<fk) d. §. 2. & §. î qufd, iit. Infl. de off. jud. (}) §/4, & %• Jt>M-

eed. UU 
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vruchten en interelTen gefchiedt, of eindelijk , dat de geheele eyfch 
op de billijkheit ende plicht der Rechters fteune, gelijk in de laefte ex
empelen. In alle defe manieren behoort het tot het afdoen van laken, en-
àe moefte daerom voor de fententien gemeldet worden, gelijk ge
fchiedt. 

X X X I V , K A P I T T E L . 

Van Recbts-eeden. 

Seât "\>an %iii\>er'mge of 'ontUftinge , "Wanneer gebruikelijk i ah ook die \an \>erfler-
•Ainge. Moet niet by itijfe van conditie terjententie Worden ingelaji. Geen ander 
HechteLijke eedt die ïerfiheiden %y yaa defe f&ee foorten, 

i. *" ff' A Ot de plicht des Rechters behooren ook eenige Rechts-ee-
• den die voor de Sententie van eenige partijen worden afge-

—-L. eyfcht, waer van reede gefprooken is int 3boek_22kap. 41 
Art. Sulx hier niet meer behoeft te worden geftelt, als de manier om 
de felve te vorderen ende te doen ftaven. 

2. De eed by den Rechter opgedragen wordende, valttweederley.' 
Eed van zjiivennge ende van verfterkinge. die van zuiveringe, Purgato
rium , wort genoomen van de Gedaegde, wanneer die van.de Impe
trant niet is overwonnen, maer echter befwaert met merkelijke Prœ-
Jkmptien; waer van hy hem door delen eedt zuiverende, wort hy mits 
dien vrygefprooken , ende valt dikwils voor. 

3. Eed van verfterkinge, Suppletormm 3 wort zomtijtsgedaenby den 
Impetrant, die foo verre beweefen heeft, dat wel de Rechter niet en 
twijvelt, of hy heeft gelijk, maer foo, dat ¾en't bewijs noch yets 
ontbreekt 

4. Sy heeft gebruik in Koopmans boeken die met eede tot vol be
wijs ftrecken; en wanneer een getuige met andere omftandigheden is. 
Anderzins geit doorgaens defe regel; Als de eyfcher niet bewijft, foo 
wort de Gedaegde vrygefprooken. (a) 

5. Defen eedt moet de Eyfcher of Gedaegde doen, eer de fènten-
tie wort uitgefprooken; In voegen daer in geftelt moge worden, ge-
boort den eedt y by den Impetrant tot verfterkinge van fijn aengeven, 

ofte3 
(a) L 4. C. de Edendö, 
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ofte, by den Gedaegde, tot fijn ontlaftinge gedaen, want fy terfèn-
tentie met mag geftelt worden, by forme van conditie, des , of mits 
doende den eedt, om reden hier beneeden te zeggen, en om dat alfdan 
een haeftige doodt foodanige Sententie onnut ofte verwert foude kon-
nen maken. 

6. Moet dan de geene wiens eedt by den Rechter vereyfcht wort 
perfoonlijk worden geciteert om in's Hofs vertrek-kamer tot dien ein
de te verfchijnen en den eedt tot verfterkinge of tot fijn ontlaftinge 
af te leggen, gelijk* allenthdwen gefchiedt. 

XXXV. KAPITTEL. 

Van Sentsniien. 

Wat fententie ?y > ende onderfcheidt Van âeinterlocuften. JVordenockffelgeVeltby't 
mindergedeelte der t^chteren. Maniere Van rapporteeren ende fiemmen in 't afdoen 
Vm faken. Wat rechtens %y byfteekende ftemmen. Sententie confîrm de con-
dufie » behoudens eenige Veranderingen , om reeden. Gedeelten Van de fenuntie} 
ende maniere om defelve te boek te brengen, ende te pronuntieeren. 

i . A Ls partijen van haer produótien ende bewijfen hebben gere-
*-%. nuncieert, de remonftrantie geleevert , en het proces nae 

»-t- -*• ftijle van het Gerechte, of van den Hove gefourneert, wort 
alles in een iak geftooken , ende op een parkement daer aengehegt, 
de qualiteit der partijen gefchreeven, ende alfoo binnen in denRaedc 
gebragt, alwaer het afgedaen zijnde , wort de Sententie geformeert, 
ende uitgelprooken op een folemneele dach van pronunciatie. 

1. Sententie is niet anders, als een eindelijke mtjprake van de Rechter 
ever een ïwifl-fake, behelfende of vryjpreekinge van de Gedaegde, ofcondem-
natie van den [elven ofte van den eyfeher. 

5. Hier uit kont gy wel afneemen, dat interlocutien, door welke de 
twift niet eindelijk wort afgedaen , geen fintentien zijn, om eigentlijk 
te fpreeken; maer het gebruik wil, dat men de fententien onderfcheidt in 
de- oîdiffinitive, en interlocutoire; definitive zijn, die wy lbo even befêhree-
Vén hebben; interlocutoire zijn tuffchen-koommde uitfprakev over faken ende 
ejitejtien, onder het hangen der prtceduren voorvallende, alseerftelijk,fen
tentien op bewijs, waer van hier boven is gefprooken, en die men ge-
meinelijk met het woordt interkc/ttive by uitneementheitverftaet; ten 

I I Deel. L i l twee-
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tweeden, uitfprakenover oppofmetegengetuigen; tenderden; tegenshet 
overleggen of niet overleggen van mjlmmenten, op behoorlijke tijdt ende 
maniere, ten vierden, tegens het overleggen van artik&len buiten ti:ts of 
tegen denftijl; ten vijfden, over het verfoek van relief', andersherftdlmm 
tegens eenige verfuiminge, ende eindelijk ten zeften , is 'er ook een 
foorte van interlocutie die op psinften van officie gefchiedt , waer van 
gefprooken is, en konnen ook wel andere foorten te pafiê koomen. 

4. Segge als het proces in ftaet van wijlen is gebracht, foo wort het 
gerapporteert in de volle Raedt, ofte by foo veel Heeren, als over veder 
fake konnen fitten; fchoon ook het meerdergedeelte wegens ver want-
fchap, of aengeleegentheit haer moeten abfenteeren. Ende is foo verftaen 
in de fake van Rmnert Oedfes en Dr.fticobw Hilkbrmts tot "Harlinaen, 
in cjtiditeit, contra de Burgemeefter Gerrijt Sak/s mede in qualiteit; 
alwaer acht Heeren moeften uitgaen; is echter verftaen, dat de fake 
fchoon van gewichte, by d'andere vier konde ende moefte worden af-
gedaen, als gefchiedt is by de Heeren zAndree, Nijs, Kinnema, ende Nau-
ta, die 't verhaelt, den 30 Junij 1640. ende gebeurt het dikwils indiervoe-
gen ook wel van minder getal: In den jare 1617. is de Raedt verfturven 
geweeft, op vijf of zes Heeren nae; waer van nog buiten twü vel ee
nige fomtijts haer hebben moeten abfenteeren. (a) by de Needer-rech-
ters worden de Proceffen gefonden , aen eenige Rechtfgeleerden 
op welker advijs de fententie wort gepronuncieert, hoewel-Cointijts wel 
twee of meer advijfen genoomen worden. 

f. De maniere van rapporteeren is niet, gelijk het woordt fchijnt mede 
te brengen , Dat een Commiflaris foude verhalen den eyfch en ant
woordt van partijen, met de reedenen ende weder-reedenen doorliet 
geheele proces van beider zijden gebruikt, fulx wort niet gedaen, als 
in plaidoyen en faken van klein belang, daer ten eerften kan gebli-ken 
dat geen fwarigheit in fteekt; in andere dingen van belang foude die 
wijfe van rapport al te gevaerhjk zijn, hoewel expediter ende van meer 
konft, edoch wcrt alhier veiliger bevonden, dat een Commiflaris eerft 
ende alvoorens een inleidinge make van het proces, verhalende kort 
klaer, en bondig, waer inde quæftie beftaet, en welke de voornaem! 
fte reedenen zijn, daer het op aen koomt , waer mede men zich be
geeft tot het leefen van het volfchreeven proces van voren tot achte
ren, het welk¾ niet alleen veiliger is, om alle bedenken van raenfche-
l.ijke affe&en ten aenzien van de Heepen Commiflarien uit te fTuite¾ 
ende de verdienften der fake by d'andere Heeren beeter te doen be-

ëri't 
(a) Kautadecif, 70. 
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grijpen, maer het is ook gemackelijker, om alles wel en omftandiglijk 
tebevatten , ende de gronden der lake in het oordeel rijp te doen wor
den , tot welken einde felf de herhalingen der Advocaten geen quaedt 
en doen, wanneer fy niet al te langkwijlig ende buiten propoofte zijn. 

6. Het gebeurt fomtijts ende wel dikmael , dat d'Advocaten niet 
alleen veele dingen ftellen , onnoodig ende overtollig, maer dat fy 
ook wel uitlaten het geene ten hoogften noodig, en ter fake dienftig 
was , foo wes aengaet het recht dat fy op het feit moeften toepafTen, 
als ook wel ten aenzien van d'omftandigheeden der feiten felfs. 

7. Wy hebben hier boven- in't kap. van de plicht des Rechters ge-
zegt , wat in fuiken gevalle mag ende moet gefchieden ; wy fullcn 
hier noch bydoen nopens het geene daer gezegt is, dat het geene Rech
tens is wei mag worden gefuppleert, maer niet dat tot de feiten be
hoort. 

8. Ingevalle, eenige feiten worden bevonden te gebîijken,fchoon parti-
je zich daer op niet beroept, foo mag een Rechter daer op fodanige acht 
neemen, als hy in goeder juftitie bevinden lal te behooren, nademael het 
felve meer behoort tot fuppletie ende toepaffinge van recht als van feiten, 
want dat partije fijn grondt niet fielt op fulke feiten als hy behoorde 
je doen, en als hy zelf heeft by gebracht, dat is geen andere onweeten-
heit als van recht én applicatie van dien. 

9. Als de Rechter bevindt, dat het feit ende de omftandigheeden 
denelfs, waer uit de decifîe moet voortkoomen, niet genoeg by par
tijen of een der fel ver is uitgehaeltendebeweefen, invoegen nochtans 
reeden van bedenken dienteneevens is geoppert, foo is 't wel fijn plicht 
het proces te interloqueeren op poinüen van officie, waer van mede'ge-
iprooken is. 

10. Alles afgeleefen zijnde, is het gebruik van de Voor-ouders, dat 
de Advijfen in den Hove van de jongfte Heer , ende foo vervolgens 
de oudfte laeft worden gegeeven, 't welk alfoo teegen 't gebruik van 
andere Collegien is ingevoert, op dat de Jongfte Heeren, foo het fchijnr, 
genóotfaekt fòuden zijn, haer van aenbeginne te fcherpen ende op te wac-
keren, ende ook, op dat fy door d'authoriteit van d'oude Heeren niet 
fouden worden ingenoomen, ende gewent meer nae 't exempel van de 
voorzittende, als nae haer eigen begrijp en oordeel te advifeeren. 

11. De advijfen alle te zamen vergadert zijnde, foo \¾ort de conclufîe 
gemaekt nae de meefte ftemmen gelijk alknthdven; ende in faken die niet 
en zijn van 't aldergrootfte gewichte ftelt men zich te vreeden,-wanneer 't 
grootfte gedeelte der Heeren ftemmen, foo verre het niet verandert 

L l l i kan 
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kan worden ~, maer in erimineele en andere fware faken worden alle 
ftemmen foo't doenlijk is , vereyfcht, om dat het foude konnen ge
beuren , dat de abfinte Heeren fodanige reedenen bybrachten , waer door ee-
nige van d'-'andere [ouden konnen beweegt worden tot veranderinge. Weshal-
ven dikwils rekeften by partijen in twijvelachtige en kommerlijke fa
ken worden ingegeeven, ten einde d'advijfèn van alle Heeren mogen 
worden ingenoomen, of de fake in den vollen Raed worde afgedaen, 
het welke daer op ziet, dat pleidoyen over exceptien , oppofitien en 
andere incidenten worden afgedaen door vier of vijf Heeren, in het 
begin van yedev fefïie, en eer de vergaderinge compleet is; ten ware 
meer bedenken in de fake gevonden wierde,dan wort het plaidoyby 
eenige Heeren eerft geleefen, en fulx gedaen, worden d'advijfèn opentlijk 
gegeeven, hoewel als 'er veel te doen is, in faken van klein belang, de 
advijfèn ook wel ftillekens worden vergadert; het fèlve gefchiedtook 
veeltijs-in andere procefTen, die wel vangewichte, maer klein van be
grijp en fchriftuiren zijn , fòo geïnterloqueert als die niet op bewijs 
gebracht zijn. 

iz . Indien't gebeurt, dat de ftemmen in gelijk getal tegens malkan
der ftaen, ende. fteeken t gelijk men zegt , foo wort de gedaegde ge-
abfolveert , niet alleen , om dat een Gedaegde meer by, de wette¾ 
begunftigt wort , als een Eyfeher ; maer ook * em dat 'er alfdan 
niets nieuws gefchieden kan, en alfoo de fake blijft in ftaet, gelijk fyte 
vooren was. 

ï 2. Defweegen ook, als er confent verfocht wort tot alienatie van 
Kerke of minderjarige goederen, föo wort het verfòek by gelijke ftem
men afgeflagen, van weegen die felve reeden, om dateer niets nieuws 
kan geschieden, als met overhalende ftemmen, en is foo onder andere 
by dien Hove verftaen in de fake van vrouw H. van B. weduwe H. 
dén 31 Januar. 1680. 

14. Als 'er een exceptie wort geproponeert, is gctwijvelt of fy met 
gelijke ftemmen moet worden geadmitteert ofte gerejeóteert; is ver
ftaen gerejeiïeert, om dat de excipient in defèn eyfeher is ende de ex-
cipieerde verweerder , tot wiens voordeel het fteeken der ftemmen 
moet ftrecken , den 11 F tbr. 1680. ende den 17 September wederom. 
Voor het tegendeel kan dit gezegt worden, dat de excipient de faekjn 
fiaet wil hebben gehouden, en de excipieerde wil , dat de gedaegde fal 
tot Hm conteftatie treeden ende pleiten, gelijk de condemnatie ook valt, 
dat hy-fal moeten antwoorden ende verder procedeeren. Stelt dat de gedaeg
de fuftineert tef eerfter inftantie voor den Hove niet te konnen wor

den 
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den betrockeni dit privilegie van fijn eygen Rechtbank kan hem nie& 
als by pluraliteit worden benoomen. Steeken de ftemmen lbo blijft de 
de faek in ftaet ende hy by fijn Rechter j. behalven zegge nocb ,• dat 
de verweerder exceptie (tellende wel moet fijn recht bewijfen , ge
lijk een eyfcher , maer anders blijft hy verweerder, ende d' exceptie-
is een middel van verweeringe , foo dat moogelijk d> admisfie by ftee-
kende ftemmen wel meer reeden foude moogen hebben j maer t' hans 
is het gebruik voor de rejeïkie. 

I J . Als de advijSen in meer als twee gedeelten verfcheelen, foo 
worden de beide mildfte gevoelens tegens de Gedaegde te zamen ge
bracht j fchoon t' eenemael verfcheiden zijnde ; wordende foo waer-
genoomen , dat een harder Sententie geen plaetfe kan grijpen als 
met het meerendeel der byweeiènde Heeren. By exempel, zes Hee-
ren condemneeren tot geeffelen en brandtmerken., vijftot geeflèlea-
alleen, ende een wil hem hebben gepijnigt; defe wort by de vijf ge-
voegt , ende dienfvolgens de gevangen alleen gegeeflelt , gelijk ge-
fchiedt is in de fake van fan Franfen gevangen , voor Pinxter 1680, 
Wederom zes Heeren verftaen een gevangen te hebben gegeeflelt, 
drie gebannen in't tuchthuis, drie abiòl veeren hem , de twee drijen 
worden te zamen gevoegt ende gaen voor ; Maer van defe twee ge
voelens gaet het mildfte of ftraffte voor? dat d'abfblutie voor gaet was 
Verftaen in de fake van Elle Pieters gevangen , in de felve Recht-
dagen 1680. Edoch by refumptie is defe gevangen in het tuchthuis-
gebannen , om dat het minder is -wel begreepen in het meerdere, 
maer niet het meerder in het mindere. Meerder is bannen , en die 
dit yerftaet, kan niet verftaen worden te willen ahfiheeren; maer die 
abfolveert, fal liever willen bannen als doen geeiTelen. 

16. De conclufie genoomen zijnde, wort het diftum van de Senten
tie den Heer Griffier aengegeeven , by monde gemeinelijk als't in 
gevolge van des eyfchers conclufie fal uitgefprooken worden , maer 
als 'er eenige veranderinge is gevallen , foo wort de Sententie wel in 
gefchrifte geftelt. 

17. Veranderinge kan daer vallen om verfcheidene reedenen , ten 
eerften, als den eyfcher niet alles wort toegeweefèn wat hy heeft gevor-
dert ,. ten tweeden , als'er pr&fentatien zijn gedaen by een van beide., 
partijen ,, waer op de Rechter is bewoogen om de fententie. te gee-
ven., ten derden, als de Gedoemde de een of d'ander wech wort open
gelaten om fijn verzet te krijgen , uit de eygenfchap der làke, ende 
plicht/des Rechters,. en wat diergelijke reedenen meer zich opdoen; 

L i l q dis. 
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dit altoos flaet vaft , dat een Rechter niet meer aen een eyfcher kan 
toeftaen, als in de conclufie gevordert is, fchoon uit het proces mochte 
geblîjken, dat den eyfcher meer toequam. 

18. De Rechter doet de fententien doorgaens op tweederleije wijle re-
giilreeren, eens het dittum, of bloote uitipraek met de qaaliteit van partijen 
boven aen, ende noch eens in een ander boek geè'xtendeert, met eyfch 
en antwoort van partijen, op dat men altoos zien kan, waer over de 
quæftie geweeft is. 

19. Exceptien, oppofîtien, ende alderhande interlocutien worden 
alle Rechtdagen op de rolle uitgefprooken , behalven die op pomiïen 
van officie, welke meeft op folemneeîe pronunciatie dagen worden ge-
noomen , benevens alle definitiven , foo die op bewijs geweeft, als 
die ten eerften afgedaen zijn, ende foo wel plaidoyen, als ordinarife 
proceflen, als jy maer de faken eindelijk^ afdoen ende termweeren. 

20. Des daegs voor de pronunciatie gelchiedt de reveiie, dat is, her-
ieefinge der fententien , om te zien of alles wel uitgedrukt, en de 
qualiteiten wel genoomen zijn. 

ai. By de pronunciatie zijn alle Heeren tegenwoordig , doch niet 
altoos van aenbegin, 't welk nae Keyfers recht nootfàkelijk is; maer 
wort een goedt deel van de fententien by den Secretaris afgeleefen, 
en daer nae die'er overig zijn by den Griffier , in't byweefen van 
den gantfchen Raedt. 

22. Partijen moeten ook tegenwoordig of ten minften geciteert 
zijn acht dagen te vooren, tot aenhooren van de Sententie, ende wort 
in de citatie bygevoegt , een foorte van fummatie om te hoornen ge-
fourneert met alfulke penningen, als jy den Hove ende den ^Advocaten fchul-
âig zijn. (b) 

23. Het gebeurt wel dat partijen geciteert worden om Sententie te 
aenhooren , tegen de naefte pronunciatie dach, ende dat evenwel de 
uitfprake niet gefchiedt, om dat de tijt in den Rade te kort gevallen 
is ; alfdan wort van de rolle afgeleefen , dat fulke faken tegen de naefte 
pronunciatie dach worden mtgeflelt, of wel eerder tegens een fèekeren 
Rechtdach , fonder dat nieuwe citatie tegen dien tijt wort uitge-
geeven. 

24. De forme der fententie is twee-leedig , het fierfte lidt behelft 
de namen en de qualiteiten der partijen met hare Procureurs of Ad
vocaten j waer op wel gelet wort, dat fy over een koomcn met de 
qualiteit by partijen felfs aengenoomen , tot welken einde de qualiteit 

. van 
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van den Impetrant uit fijn libel, en die van de Gedaegde uit fijn ant-
woort genoomen wort. 

25". Het tweede lidt beheîft wederom twee gedeelten , liet eerfte 
Spreekt van de amhoriteit des Rechters, die verklaert op alles rijpelijk 
gelet ende geconfidereert te hebben , het geene men in áie fake be
hoort te confidereeren , ende voorts , dat hy rechit doet uit name en 
van weegen de Heerlijkheit der Landtfchappe van Frie/landt , door welke 
woorden verftaen wort d' Oppermacht van den Lande, waer van el
ders gefprooken is ; ende worden defê woorden üever alfoo ge
bruikt als van de Heeren Staten , alhoewel in Hollandt voor 
eenige jaren in plaetfe dat te vooren in de fententien ftont, uit 
name van de Graeflijkheit van Hollandt ende Wejl-Vrieflandt , ordere 
geftelt i s , dat het recht gefprooken foude worden , uit name 
ende van weerren de Staten van Hollandt en Wefi-Vriejlandt , als worden
de , foo het fchijnt verftaen, dat de Graefltjkjpeit geen perfoneele qualitett 
ds. Faculteit en was, hoedanig evenwel de Oppermacht moet geréekent 
worden; maer het woort Heerlijkheit by ons foo-verftaen zijnde gelijk 
"gezegt is, heeft geenpngemackelijke zin ende behoeft geen veranderinge, 

26. Het tweede onderlidt behelft de condemnatie ofte abfolmie , die 
met klare woorden moet uitgedrukt zijn, fònder dat hier een feeker 
formulier van nooden is, maer de mtfprake moet gewis ende feeker zijn „, 
om dat het oogemerk ,van de fententien is, partijen van malkanderen 
te fcheiden, die door onfeekere uitfpraken meer fouden verwert wor
den ; (c) defweegen kan 'er ook geen conditie ter fèntentie worden 
ingeîafcht, en foo d'er een mochte bygevoegt zijn , die kan door appel 
verbeetert worden, ende loopt de tijt des appels, even als of'ergeert 
conditie was by gevoegt geweeft. (d) 

27. Een Rechter kan 't evenwel niet beeteren, als de faken in rech
te gebracht onfeeker ende verwert zijn, want hy moet hem regulee-
ren nae den eyfch, gelijk die wort ingeftelt ; is die generael en on
feeker , foo kan de uitiprake niet feeker worden, by exempel y als'er 
fimpeîijk vruchten, fchaden, ende intereflen geëyfcht worden , foo 
kan de Rechter daer van geen feekere taxe in de fèntentie brengen,, 
maer het felve moet naderhandt uitgevonden worden ; van gelijken », 
als de fchult generael of alternatijf is, om of dit of dat te betalen,: foo-
kan ook anders geen uitiprake vallen, (e) 

(c) /. 3. C. fint. qu. fm. eert. quant. (J) /. % 1. ff. de Excufat. Tut. 1.1. $, <?. ff 
Quand.ap2eU.jit. (e) /. pen, & uit. C. à.fent qu. pro. eo, qu. inter. §.33.1. d. JïB'wn. 
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XXXVI. KAPITTEL. ~ 

Ván reukeloofe f letters. 

Wie reukeloofe pleiters %ijn ende firaffen der felDer ; Eedt \an Calumnietrt Hen 
eynde. Eerlooshe't in 'todt faken bier toe behoorende. Geldt-boete drieçinf inde-
fen aen te merken. Ten eerften, in alle gebette geldt-Jiraffen. Ten fîteeden, 
in faken daer onikenningeof bedroch met dubbelt geftraft "toort, ende ten derden s 
in condemnaüe in de kojten, in "ttat faken die piaets beeft of niet, doorgaens. 

3. | ¾ Y de Sententie worden ook geftraft de raikélooïè pleiters J 
I "¾ hoedanige zijn , die geen waerfihijnelijke reedenen tot het aen-

-Ä—^gaen der procederen hebben gehadt, maer reukeloos j dat is., fòn-
der reuk. ende naukeurig omzicht rot het pleiten infchieten, waer van 
het oordeel hangt aen de wijsheit ende befcheidenheit des Rechters, (a) 

z. Wy zeggen t die geen waerfihijnelijke reedenen hebben, ende 
niet van rechtveerdige reeden; want dan foud'er altoos een van beiden 
als reukeloofe pleiter geftraft moeten worden , dat doorgaens niet ge-
fchiedt , om dat de waerheit ende rechtveerdigheit dikwils door ver-
wertheit van de menfchelijke gevallen ónièeker is en in't verborgen 
Schuilt. 

3. De ftraffen van reukeloofe pleiters worden gezegt driederley te 
zijn in de Rechten; eedt van calumnie, eerloosheit ende geldt-boete. 

4. Voor het eerfte middel , om reukeloofe pleiters in te binden 
wort gehouden nae Keyfèrs recht de eedt van Calumnie, waer doorv' par
tijen eertijts moeften fweeren, voor dat fy het Proces aenvingen, dat 
Jy het deeden, op vertrouwen van hun geedt recht, ende niet om den an
deren te quellen noch op te houden. Maer defê eedt wort heedens-
daegs foo, ende tot dien einde niet gebruikt, maer alleen by't over
leggen van articulen , die partijen elkander om te beantwoorden ftel-
îen, foo wanneer een Proces geweefen is op bewijs, waer van op fijn 
plaetfe gejprookgn is. het kan ende moet dan ook noch voor fòodanïg 
middel worden gehouden , om de lieden door vreefe van de Godde
lijke wrake van reukeloos pleiten af te fchricken. nademael men niet 

tegen
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regenftaende de verdurventheit der zeeden endetijden, kan merken, 
dat veele die een làke in de wanderinge ontkennen of tegen de wàer-
fceit ftaende houdeft , fulx onder eede niet derven onderneemen, hoe
wel ook geen verachters van Godes naem in defen ontbreeken. D e t 
vveegen het elders'om perijkel van mein-eedt is afgefchaft geworden. 
Machiavel Schrijft met verwonderinge , dat men in Hoog en Neder-
duitflandt den eedt noch gebruikt, om de lieden in geval van goedt-
fchattingen en anderzins de waerheit te doen bekennen , dat hem 
dunkt een teeken te zijn van dat de oude oprechtigheit noch onder 
die natiën niet is geruineert , willende zeggen, dat het in Italien be-
lacchelijk foude zijn, om den lieden door vreefe van den eedt yets te 
doen zeggen, dat haer fchade foude konnen aenbrengen. 

5. Het tweede middel tegen reuckeloofe pleiters wort in Rechten 
geftelt Eerloosheit, waer door yemant buiten het getal en achtinge van 
eerlijke lieden in feekere gevallen wort geftelt , waer van wy fullen 
lpreeken in het Kapittel van de Straffen der mifdaden; hoewel eerloos-
heit nae Keyfèrs recht ook in feekere Contraóten wort toegevoegt, 
want die uit oorfäke van Lafi- en bewaergeevinge, van Maetfchappije 
ende Voogdije , wegens bedroch is gecondemneert, die wort eerloos, 
gelijk mede wegens injurien en andere geringe mifdaden; heedenfdaegs 
echter wort -dat fio niet genoomen in alles , gelijk wy in dat benoemde Ka
pittel fullen moeten onderfieken. 

6. Volgt de Geldt-boete , die wederomme drie trappen heeft. De 
eerfle , wort aengemerkt in alle mifdaden die volgens de Wetten met 
lèekere breuken, worden geftraft, van welke wy mede in het laefie Boek^ 
[uilen hebben te fpreek,en, 

7. De tweede trap wort geftelt in feekere faken, die van natuiren 
ende gewoonelijk zijnde op enkel , door overtuiginge van bedroch of 
reukelooiè ontkenninge klimmen tot het dubbelt, hoedanige drie aaien 
bekent zijn in Rechte ; ten eerjlen , die van fihade aen ons goedt óf 
lijf gedaen; ten tweeden, de eyfch van Legaten aen Kerken, Schoo
ien , Armen of om andere godtvruchtige oorfaken gemaekt j ten derden, 
bewaergeevinge, als men om oorlâke van onverwachte fwarigheit eenig 
goedt by een vrient foekt te bergen , als om brandt, huis- en fchip-
breuk, oproer of wapenkreet, en diergelijke, want die in fuiken geval 
bet betroude goedt verfaekt, wort in dubbelt gedoemt. Nopens fcha
de wort die middel niet gebruikt, hoewel ook niet weete of het oyt 
beibcht is in een van alle drie foorten ende of het gedreeven zijnde fou
de worden afgeflagea 
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• 8. De derde trap van geldt-boeten is condemnatie tot het interefirj 
dat is, Schade en winft-dervinge, 't welk is het gemeine aenhangfel 
Schier van alle Condemnatien, gelijk men ziet. 

9. Men foude moogen zeggen, indien de koften van 't Proces te
met om reeden worden gecompenfiert , datmen ook niet altoos nevens 
de Condemnatie ten principalen behoorde te geeven die van het inte
refi , gelijk doorgaens of altoos, Schier by nootlakelijk gevolg wort 
gegeeven , onder de naem van alle profijten , of emolumenten , fdmpt 
hinder en fchade, enfi 

10. Want foo een , de welke niet alleenlijk een ander gekrenkt -
heeft in fijn recht, maer die ten felven aenzien rechtelijke oppojïtien ge
bruikt ende fijn Partije koften en moeite veroorlâekt heeft, noch om 
reeden, van de koften des Procejfes , die immers een gedeelte van ' t 
interefi rrtaken , mag worden bevrijdt , hoe veel meer behoorde fulx 
plaetfe te hebben in 't geene te vooren gepaflèert is , doen hy moo-
gelijk niet eens heeft geweeten, dat een ander meinde door hem be-
leedigt te zijn ? 

11. Wie dan ter goeder trouwen een anders fijn goedt, het zyer-
venifie of eenige byfondere ftucken heeft bezeeten, is wel gehouden 
weeder te geeven de vruchten by hem nae pleits aenvang genooten \ 
maer geenzms te boeten d' andere profijten, hinder en fchade. 

12. Dit heeft ook plaets in eyfch van Servituten, hjpoteeken, en an-: 
dere foorten van beheeringe, waer van in het % boeh^ gelprooken is. 

13. In ContraEten is waer, dat al wie fijn woort niet houdt , en al 
wiens fçhult kan aengeweelên worden , is gehouden te boeten het 
interefi, dat Partije daer by geleeden heeft; ende by aldien foodanige 
Lieden evenwel pleiten, fy zijn niet min, jae noch fterker gehouden 
in de koften van het Proces by hun Partije gedaen ende verlegt. 

14. Evenwel de Prac¾jke loopt foo , dat'er licht verfchooningë 
nopens de pleits-koften aengenoomen wort , gelijk reede gezegt is, 
dat foo in Schaden ende profijten niet pleegt te gefchieden ; is ech
ter ook alfoo , dat of fehoon het interefi van winft ende geleeden 
fchade fonder naeukeurig onderfcheidt in de fententien als toegeworpen 
wort, foo wanneer men tot liquidatie ende begrootinge koomt, even
wel acht wort genoomen , op de oorlàke, waer door de Triumfant 
het interefi pretendeert, en daer van geen wettelijke reeden konnende^ 
aenwijfên, hy fal ook niet krijgen. 

ij. Invoegen , als het intereft geftelt wort by maniere van aen
hangfel in de fententien, het felve Schijnt te moeten geacht worden als 

m 
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te gefchieden onder een ftilfwijgende conditie , foò verre het nader-
hant kan aengeweefen worden. 

16. Condemnatie in de koften van den Procejfe is het derde en eigent-
îijke middel, om 't reukeloos pleiten te ftraffen; die nae Rechte ge-
meinelijk behoort plaetfe te hebben; en daerom, aîs de koften ge-
compenfeert worden , foo wort 'er by gezet, om reeden , fonder te 
Zeggen, wat reeden. 

17. Dele reedenen hangen van het goedtvïnden des Rechters, fon
der dat daer van eenige algemeine reegels konnen worden geftelt; 
behalven, dat een Appelleerde, als hebbende een Sententie voor hern, 
noit in de koften wort gedoerat, noch ook , die door een ander in 
fwarigheit koomt, gelijk derde bezitters met hypotekeere atlie wor
dende aengefprooken. 

18. Beeter zijn bekent de faken ende Proceflen , daer in zeer zel
den eenige reedenen worden aengenoomen , om compenfatie van 
koften te maken. 

19. Als daer zijn aenfpraek om boek- en obligatie Schuit, ende foo 
dikwils, als yemant hem uitdruckelijk tot fchaden en imereft verbon
den heeft ; aófcien van injurie en andere mifHaden , admisjîen van ex-
ceptien, oppojttien tegens declaratten van koften gerejeSieert, appellanten 
yerklaert niet befwaert. 

ao. Het kan echter ook in delen gebeuren, dat 'er lbo gewichtige 
'reedenen zijn, dat noch compenfatie wort ingefchikt, en dan wort'er 
wel by gezet , niet fimpelijk , om reeden, maer om moverende reeden 
çompenfeert de koften. 

ai. Als'er geen meldinge van koften 'mdefententie isgefchiedt, foo 
wordenfê verftaen gecompenfeert te zijn , ende fulx gefchiedt , ten 1. 
wanneer de Triumfant in fijn libel geen eyich van koften heeft ge-
maekt; ten a. in lulke laken daer men geen conclufie heeft genomen, 
gelijk over declaratie van koften , ten 5. in finale appointementen op 
rekeften. 

aa. In het tweede geval kan echter wel toewijfinge. van koften na-
derhandt by nieuwe infiantie gefchieden, ende is lulx ook wel gedaen 
over appointementen , wanneer de billijkheit gewichtig was , 't is ook 
afgeflagen en dit wel meeft , foo wanneer m't appomtement niet was 
bygevoegt, kofi en fchadeloos , waer onder dan ook de koften over't 
rekejleeren ende refcribeeren gevallen, worden verftaen. 

Mmm 2 XXXVII. KA-
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xxxvii. KAPITTEL; 

Ván de kr<tcht der fèntentie. 

gracht der fèntentie fvanneer begint ende begroeit. Tredenen Van de groote kracht 
der fentemien, die niet kannen herroepen "gorden , fihoon doolinge klaerlijk blijkt. 
Gebruik daer Van in Crimineels faken, Eenige gevallen > in "Ö>e/As de fentemien 
"tocegens nieuwe injirumenten konnen "îvotden herroepen. 

i . i T ^ O o haeft de Sententie gepronuncieert is, heefr fy kracht van ge-
, ^ ^ wijfder dingenae Keyferlijkerechten, (a) àoà\ gemeinelijk^wort 
*—*'gez.egt, dat fy eerfi nae tien dagen kracht •> van ge wijfder ding be-

koomt, volgens het Paufelijke recht , (b) edoch dat is eerder van de 
executie te verftaen, als van de kracht der fèntentie in haer felf; voor 
Soo veel geçnfemmatie of maninge totvoldadevanhetgewijfde'twelk 
een begin is van executie, kan gefchieden, als nae verloop van tien dagen, 
door dien middelerwijle door appel, of door revijs de fèntentie kan wor
den in't onfeeker ende als op tchroeven geftelt, ende nae de tien da
gen de executie niet meer kan worden belet, felf niet door revijs , in 
maten ende voegen, gelijk beneeden fàl gezegt worden. 

a. Het effect van de fèntentie is groot en onwederroepelijk, invoe
gen fy van de Rechter niet kan worden herroepen ofte verandert, 
gelijk wel van appoinc¾ementen en andere beveelen , die finder kennijfe 
van faken ende verhooringe van partijen worden mtgegeeven, kan gefchie
den. (c) 

5. De reeden hier van is ten eerften, de publijke authoriteit, die 
door vergeeflê uitfpraken te fpot ende te fchande geftelt foude wor
den , ten tweeden, om dat een Rechter met de uitfprake van de fèn
tentie fijn ampt in dat fluk, het zy wel of qualijk heeft afgeleidt j 
ten derden, op dat de Rechters met alle moogelijke voorzichtigheit, 
ende niet als met alle verfèekertheit tot de uitfprake fouden treeden, 
weetende dat het haer niet vry flaet tweemael te dolen > de vierde ree
den is, om dat door fèntentie den triumphant een recht verkreegen is 
dat hem niet kan worden benoomen, en daerom als de Sententie met 

ver-
(a) /. 1. ff. d Re jud. I. a.f, §. 1, d. cond. ind, (t>) Cap- IJ. & l$. exd. re jud. 

(*) L 14. / 55. /. 62 ff. d, re jud, 
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verloop der tiendagen beveftigt is, ende naderhandt oppojîüe valt, in ca* 
van executie, Schoon men duidelijk konde ketoonen dat 'er gedoolt moch-
te zijn, buiten nulliteit lbo moet echter d'executie, voort gaen, nae luit van 
de Sententie, en wort dienSvolgens by den Hove geen bewijs het zy goedt 
of quaedt, van lòdanig voorgeeven aen of in acht genoomen, gelijk 
onder anderen verftaen is in ïèekere fake voor de honfdagen 1679. 
om dat een Rechter den Triumphant fijn recht door de fententie be-
koomen , niet kan wechneemen; te meer, dewijle door de litis con-
teflatie gemeinfchap van een contrall in het Gerichre is ingevoert, met dien 
zin, dat partijen verftaen worden te vreeden te Sullen zijn, met het 
geene by den Rechter foo van d'eerfte als tweede infianúe fal worden 
geweefen. 

4. Dien het ongelijk gefchiedt, moet zich dan fêîf wijten, dat îiy 
binnen den geftelden tijdt niet heeft geappelleert nochte r<?wjr verzocht,. 
•wefende alle menfchelijke faken de fwakhiit van doolingen onderworpen , waer 
•van niet bevrijdt zijn, de alderivijfle en voorzichtige derweerelt, ookgeen 
groote Vergaderingen , jae f elf geen Concilium van bonderten heilige Vaders. 

ƒ. Wanneer echter de veranderinge niet eg foude ftrijden, met de 
woorden van de Sententie, maer alleen yets daer by foude worden ge-
daen , fulx foude konnen gefchieden op nieuw verfòek. Waer van 
Nauta verhaelt dit exempel ; Andries Martens hadde geè'yfcht drie 
gierde parten van vijftien maden landts, die de Gedaegde <tAeke felles 
bekent hadde, dat hem quâmen; evenwel was niet meer als een vier
depart in de fententie gezet, fonder echter daer by te zeggen, dat de 
Impetrant tot fijn verdere eyfch ende conclufte niet ontfangbaer foude zijn ; 
dies hem als by nieuwe injiantie de refteerende twee vierde parten ook 
toegeweefenzijn, als waer over noch niet geoordeelt was. menhadde 
ook mogen zeggen, dat het de gelijkheit hadde- van vcrzinninge in ' t 
reekenen, die niet geit, want het bleek dat men het vierde part van de 
Gedaegde toegefchreeven hadd' aen den Impetrant den 2. Marti] 1641. 
Nauta decif. 82. 

6. Dit verbodt van veranderinge heeft ook plâets in crimineele la
ken, heewel daer op niet en pafl de vierde reeden van het intereft dertrium-
planten,. maer de twee andere, mitfgaders het verbodt der wetten ftaen 
echter valt. ende wat raedt dan indien abuiŝ  in de fententie bevonden 
wierdt, befonderlijk in plaetfen daer geen appel in crimineele faken valt, 
gelijk in Friejlandtdzev de crimineele jujiitie by 't Hoff alleen is; foude-
men d'executie laten voortgaen, als men wiftedatfe onrechtmatig was; 
de Heer van Montaigne in fijn proeven verhaelt foo gefchiedt te.zijn, 

M m m ¾ in 
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i a een Parlement van Frankrijk,, alwaer twee lieden verweefen wa
ren tot hangen , welkers onfchuldt voor de executie klaerlijk quara 
te geblijken , fy wierden evenwel gehangen , om geen kreuk 
aen de reputatie der Rechteren te geven j (d) maer de reeden foude 
eyfchen, dat in fuiken gevalle de Rechter openinge van de faeks ge-
îegentheit aen den Prince gaf, die alfâan uit fouveraine macht laft tot 
veranderinge foude konnen geeven. maer alibo by ons het Hoffde 
privative macht in 't ftuk van de Civile en Crimineele juftitie ge-
.geeven i s , ftaet ongetwijvelt , dat fy in crimineele faken wel fulke 
hoogdringende veranderinge fouden konnen doen, maer koomt daer 
zelden of nok op aen, zijnde geen exempel daer van; wel te verftaen 
aae de pronuntiatie of aenkondinge des doodts , want eer dat ge-
fchiedt is, • kan 'er vrijelijk veranderinge vallen; Alleen is voor eenige 
jaren gebeurt, dat yemant zich fel ven hebbende aengekiaegt van een 
doodtSach begæn te hebben tot Amersfoort ende daer over nae bevin-
dinge van faken gecondemneert zijnde ter doodt, bracht nae defen* 
tencie foo veel te zeggen, ende mækte foo veel beweeginge, dat het 
Hoff wierde bewoogen, om de executie op te fchorten , ende nader 
informatie te neemen , waer op dan ook moogelijk wel ahfolmie had-
de konnen volgen; hoewel doen ter tijdtde informatien niet anders uit
vielen, áls dat de executie in het korte fijn voortgank hadt. 

7. De uitgefprookene fententie ftaet foo vaft , dat fy niet kan te 
îliete gedaen worden, al had de gedoemde nieuwe bewijjen en inftrumen
ten gevonden, waer door hy fijn vermeeten klaerlijk konde betoonen, 
om dat het algemeine nut van pleiten te fmooreh, grooter is, als de 
fchade die d'een of d'ander daer by foude mogen lijden, (e) 

8. Daer zijn echter eenige gevallen uitgenoomen , eerftelijk , als 
het gemeine landt daer merkelijk, by geïntereflèert is, foo kan de fenten
tie binnen den tijt van drie jaren gereformeert worden, (f) ten tweeden, 
als 'er een ander fententie wort voort-gebracht , die te voren in de 
felve fake contrary is uitgefprooken, en tot ge wijfder dinge begroet; 
(g) ten derden, by aldien de inftrumenten door bedroch zijn verdon-
kert en achtergehouden geweeft , (b) ten vierden , als de fententie 
geweefen is op een eedt door deri Rechter aen een der partijen op
gedragen , (i) ten vijfden, als de fententie gevallen is tegens een hou-
welijk , foo kan hy ook om nieuw gevondene inftrumenten , waer 

door 
(d) Les pauras didbks furent pendus comme YiBimes des formules de la jujiic. 

(e) Li., C. de Rejudic. \id. Vereç. ad d. t. C. «, 2. &fe<aq. (0 /. 45. d ï^e-lud, l. un. 
C. de fint. adïerf.jïfc. remiS. (g) /. 1. C. Quand. pwVoc, nee non ejl. (h) arg. 
l.i9.C.deTranja&. (>) /. 31. ff, de jure/w. 
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door het houwelijk beweefèn wort, te niete gedaen worden, te wee* 
ten fonder appel, (k) 

9. Het is echter noch waer , dat een die ten procefië Verweerder 
is geweeft ende gedoemt is , lbo wanneer hy binnen de vier jaren,-
niet alleen nieuwe inftrumenten vindt, maer ook gewichtige reedenen 
toont, waer door hy belet is geworden de inftrumenten voor 't licht 
te brengen, de reftitutie hem fwaerlijk^fottdegeweigert worden; zegge aen 
den Verweerder, maer wel aen den eyfcher, immers Uchtelijker, om dat 
die fijn eyfch niet heeft behoeven aen te Hellen , of hy moefte ge
noeg gewapent zijn j Voor den Gedaegde is foo by den Hove gewee-
fèn, in de fake van Frederik. Botnia , woonende in 't landt van Luik 
Requirant, gedoemde, en oppofant, contra Cornelis Vermees Trium-
phmt en oppofeerde. De Requirant was gedoemt te betalen voor de helf-
te, feekere pmenfien, die dè Meijer van fijn verkochte fate lands op 
hem hadde , waer van Fermees zijnde kooper , het recht ontfangea 
hadde; nae gevelde fententie vond de gedoemde de vcrkoop-articulen, 
waer by was bedongen , dat de kooper alle de pmenfien des- Meijers 
rakende de melioratien van dijken lòude hoeden en voldoen; van welke 
articulen hy ook al tën voorigen proceflè geprotefteert hadde, foo hy 
Je mochte vinden , is hem de verfochte reftitutie toegeftaen, den 10 
Februar. 164Æ. Nauta decif. 107. 

ia. Maer een fententie die gevelt is uit falfche inftrumenten , kan 
fonder onderfcheidt worden vernietigt, het zy door klachte van nul
liteit, of gelijk andere willen, door middel van reftitutie; maer de ree
den van rechte wil, dat het voor nulliteit gehouden wort, beftaende 
het onderfcheidt hier in, dat reftitutie binnen vier jaren moet worden 
verlòcht, en klachte van nulliteit kan binnen 50 jaren worden aenge-
ftelt. (I) 

(k) C.kBor.x.depaiï.é're jttd. Q) Vide l. 1. 2.&tol.tit.C,fiex falf. in-
firum, judic.L 75. ff. d.jud.fere^.md. t. C (iexfalf.inftr. Wiff.adtit. ff.deRgjuá. 

XXXV1ÏI. KA-
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XXXVIH. KAPITTEL, 

Van ^fâie en Sxceptie <van Cewijjder ding, 

Exceptie defer näme Ym meer gehrtiik als jîBie, He niet geit als in onfee&erc cotj* 
àemnatien. Sy heeft n&u"iïe qualiteiten > hangende eVenWel ook affan den eer-
fien eyfch. Wat''er Yereyfcht tfort", om exceptie Van ge"&ijCder àinge te gee\ent 
gebracht jat drie hooffiucken, die Yerklaert "ieorden. 

f- TT'"W Et effect van de Sententie wort bekoomen nae Rechte doof 
I " f middel van aSie ofte van exceptie, beide genaenit van gezvijf-

- 1 - JLder ding, (a) doch Schijnt het middel van exceptie meer ge
bruik te hebben als dat van ac¾ie., want die by Sententie getriumpheert 
heeft, Helt geen nieuwe actie aen, om wederom condernnatie te be
komen , rnaer verfoekt alleen eommisfe op een Deurwaerder tot exe
cutie van het gewijlde, lbo verre d'inhoudt der Sententie lèeker ende 
üquijd is; mær onfeeker en illiguijd zijnde, foo verfoekt de Trium-
phant Commiflie op een Heer uit den Rade, die de gedoemde lom-
meere tot voldadederfèntentie- welk zich opponeerende, foowort'er 
nieuw proces aengevangen , het welke men lòude koenen noemen, 
aclie van gewijfder ding. 

2. Van dele aclie wort gezegt, dat fy heeft eigene ende nieuwe qua-
liteitefi verlcheiden van die d'ooripronkeüjke actie gehadt heeft, fy is 
altoos op enkel en op interefi, altoos geduirig, altoos overgaende op den erf-
genaem, fchoon de eerfte aftie ware geweeft tot boete, voor eentijt, 
ende niet tegen d'erfgenaraen. (b) 
, 3. Des echter, is defc aé¾e foo niet verfcheiden van d'eerfte, of men 

moet in geval van twijvelinge den rechten zin ende gebruik delîeh¾ 
noch afmeeten , en uitleggen nae de natuir ende eigen Ichap van d'eer-
ile aenfpraek; om dat het immers noch is eenderleije fake. by exem
pel, een Crediteur aengefprooken zijnde om reftituüe van een ring aen 
hem verpandt, was gecondemneert om den ring te reftitueeren , of 
anders de rechte æfiimatie van dien , gefommeert zijnde om den ring 
die noch voor handen was te reftitueeren , hadde hy oppofitie gemaekt, 
om dat hy veritont dat de fententie keur gaf om of te reftitueeren, 

, den 
(i) ¾iludicaftt. (b) l. 6- § l. & »• d. ¾ luå. 
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den ring of de waerdije van dien, de Sommatie was echter by het Ge
rechte van Leuwarden verldaeit z¾w¾w ende wel gedaen te zijn, waer 
van de Gedoemde appelleerende, wierde verklaert niet befwaert; hoe
wel ook confîderatie viel , dat de keur in die alternatie van woorden 
den gedoemden genoegfaem wièrde gegeeven; maer de meefte advij-
fen verftonden, dat de eerfte aólie den gedoemden verbondt, om den 
ring weder te doen hebben, of indien de felve niet te bekoomen was, den 
prijs van dien, maer bekent zijnde waer de ring was, foo moefte de 
Crediteur gehouden zijn, om den Selven te keveren, fonder met de 
prijs te konnen volftaeu, en dat het woordt anderijns lbo moefte wor
den genoomen, nademael anders ongerijmt en tegen reeden was, dat 
een Crediteur nae betalinge het pandt foude weigeren tereftitueeren. 
foo geweefen tuflehen T . van der L. appellant contra R . S. appelleer
de voor Pinxter. 1681. 

4. Exceptie van gewijfder ding wordt gegeeven aen een Gedaegde 
die vrygefprooken is, of ook wel aen een Trmmpbam, diefom het toe-
geweefens goedt wederom wort aengefprooken, maer het is van noo-
den om defe exceptie vaft te ftellen, dat het een en de [elfde perfoonen, 
de felve faken z.ijn, ende de felve oorfprong van eyfeb. want een van defe 
dingen verfcheiden zijnde, foo is het billijk dat 'er nieuwen eyfehwer-
de toegelaten, als konnende niet worden gezegt, dat defelve quæftie 
te vooren is afgedaen geweeft 5 voor de felve perioonen worden ge
houden erflater en erfgenaem, meefter ende gelaftigde, kooper ende 
verkooper, of die geene daer men eenig goedt van heeft, Ichuldenaer 
en borge . (c) gelijk mede de eerfte perioonen van een geflachte, en
de de volgende, tot een en 't felve fideicommis gerechtiget, fchoon geen 
erfgenamen van eikanderen zijnde, (d) 

5". Maer mede-erfgenamen fchoon een en de felve fake hebbende, 
zijn verfcheidene perfoonen, ende daefom by fonder aengefprooken wor
dende , kan het gewijfde voor of tegen den eenen, aen den anderen 
geen aUie of exceptie van gewijfder ding verleenen; (e) het felve is te 
verftaen van medegenooten, die over een en de felve fake verlcheident-
lijk aengefprooken worden , niet tegenftaende de reeden van verwee-
ringe beide even gelijk zijn, (f) en is alfoo by den Hovegeweefen in 
de fake van Jujfr. I. f. van 7 . die gecondemneert was tot betalinge van 
. I I Deel. N n n grondc-

c) l.u.§.7.&.9-l.<).§.ult.t.i%.tf.d.except.reijud. (d) Cotarrm. praH. 
quaft. cap. i j . num, y, in pr, CarpçoV. parsi.conftit. ï6.def.i6. (e) /. 2%. 
á. tit.d except. reijud. {f) l, _., /.uit, C. qutb.res.jud,non noc. l.i.l, vit. C. int.al. 
a8.y>eljHd.al,nonms. 
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grondt-pachten, leggende op een Satelandts, diefygemeenhaddeme¾ 
F. H. M. van R. den welken fy aenfprak om de heHte foo van het prin-
cipael als van de koften der proceduren, maer is verftaen dat het voor-
gaende proces den anderen niet en raekte , en dat fy dienfvolgensgeen 
actie tegens hem daer uit konde maken , maer alleen uit de betalinge 
voor hem in een gemeine fake gedaen » ende alfoo niet van -wegen de 
koften der proceduren, den 14. Febr. 1680. 

6. Eenige leeren dat een gedoemde kan wederom gehoort worden» 
met aenfpraek als onschuldig betaelt hebbende, om dat 'er alfdan verande-
ïinge van perfoonen foude vallen, te weten , dietevoorenGedaegde > 
foude nu Impetrant zijn, (½) m æ r noch de reeden, noch de wetten 
laten dit toe , als zijnde recht ftrijdig met beiden , ende een wijde 
deur opdoende om gewijlde faken onnut te doen Worden. 

7. Di t echter kan worden toegeftaen, dat een gedoemde nae vol-
dade der fëntentie werde toegelaten tot eenweeder-eyfch, die van het 
gewijlde afhangt of daer toe behoort fis verre de verdienften der felver 
fake ten vorigen proceffe niet onderfocht mochten zijn geweeft, foo getuigt 
Nauta by den Hove te zijn geweefen den 7 Septemb. 1656. Eenkoope r 
aengelprooken zijnde om betalinge, hadde gebruikt exceptie vanwan-
leeveringe, maer gecondemneert zijnde, had daer nae by nieuwe acïie 
tot het intereft van wanleeveringe gecontendeert i w æ r tegen exceptie: 
van gewîjfder ding zijnde geftelt was gerejeÜeert. 

8. Diergélijk geval is gedebatteert in de fake van Fdk^ Gerbens Haerf 
ma tot Harlingen , contra <ts4echjen Tjeerds weduwe van w, de borgemee-
fier Kroddenbofch y Eelk was gecondemneert uit interchfîevoovhze.tm&n 
gedaen, in een inftrument fonder getuigen, hoewel onder eed e , en 
daer by was in cas van reviis geperfifteert, Eelk eyfcht het geit als 
t 'onrechte betaelt by nieuwe aftie wederom, de Triumphanteftelt ex
ceptie van gewijfder ding, maer die is gerejecîeert, omdatEelkf taen-
de hieldt, gelijk ook w æ r was in der daedt, dat te vooren op de inter-
cesfîe niet als ter loops was gedifputeert, en eigentlijk over de princi
pale fchuldt geprocedeert foude zijn geweeft. alfoo afgedaen den 29. 
Mej I6JJ. naderhandt echter is Eelk ten principalen wederom afge-
weefén op den 2,7. Oc"fcob. 1679. en fulx ten aenzien van de tweefèn-
tentien te vooren tegen haer gevallen ; wefènde noch nader aenge-
mèrkt dat wel in 't eerfte proces weinig was geiprooken over de in -
terceflïe, maer dat in de proceduren van reviu dit ten principalen by 

Eelt 
(g) Carp.inprocef, tit.6.art. %.nfcm.67,&fiii'Stnffi,adtil, d,exemjud,mm 

sj.júr/, io. §, %.d. edend, l, ii.d.jmejw. 
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JSelk. Tjeerâs was gedrecven, te weeten, dat d'mtercesjie als finder getuigen 
gjjnde gefchiedt, informeel was. 

9. Hier u¾ dient dan noch aengemerkt, dat alfehoon exceptie van 
gewijÊler ding mag zijn gerejeóteert, de kracht der Sententie echter 
âls een middel van defenfie ten principalen wel mach worden gebruikt, 
end© by den Rechter in acht genoomen, om dat by rej-ec¾ie van ex
ceptie niet anders geweefen is , als dat het de liw-emtejlatie niet be
hoorde te beletten, fonder dat over de kracht of toepaffinge der Senten
tie noch finalijk is geoordeek, waer van hier bovenin 't kapittel van de 
Exceptien is gefprooken. 

10. De vrage is, «f een gevoegde, die geinterefleert zijnde by een 
proces, hem daer by heeft gevoegt en den principalen pleiter geadfifleert., 
naderhandt ook nieuw proces kan âenvangen; dient voor antwoort, 
indien het defelve fake en de felve- gronden van oordeel zijn, foo wort 
de gevoegde met de principale pleiter een en^ de felve gehouden, en 
kan hem de exceptie van gewijfdèr ding worden tegengeworpen, (h) 
Maer als de fake niet een en de felve is, foo kan een Gevoegde niet 
worden afgeweefèn met de exceptie van gewijlder ding ; hier over is 

Ï
ets gedefinieert, den 15 Mart. 1680. in faken van J. W. Not. Publ. 
Lequirant ende excipieérde, contra de feheepen J. A. B. ende Dr. W. S. 

als Curatoren over de nagelaten kinderen van Dr. L. in leeven Fifcael 
defer Provintie, Requireerde ende excipienten; de oorlpronk der fake 
was de fëlve die verhaelt is, in het 3 boek. kap. van laflgeevinge, de kooper 
aldaer verhaelt wordende aengefprooken, fochte Warda voor hem te in-
tervenieeren onder borgtochte; maer partije hem opponeerende, wier-
de hy van 't Hoff afgeweelèn, en de interventie gerejeóteert, als we-
fende niet bevoegt, die fåek als laft-hebbende van de verkoopers op hem 
te neemen. dies hy naderhant hem fimpelijk daer by hadde gevoegt. 
De kooper gecondemneert zijode te betalen, fpreekt Warda, alslaft 
tot de koop hebbbende gegeeven àen, om hem te garandeeren; defe 
wederom de verkopers als hem hebbende gelafteï. Die ftellen excep
tie van gewijider fake, om dat reede geoordeelt was, dat hy niet be
voegt was als lafthebber in delen te intervenieeren, ende dat de kooper 
by wien hy Warda zieh hadde gevoecht al was gecondemneert. daer 
viel confideratie, dat het was een en de felve fake ende Warda te voo-
ren in ' t proces zijnde geweeft, de Exceptie daer uit genoomen hem 
moefte keeren , doch is echter exceptie gerejeâeert, om reeden, dát 

N n n a War-
(h) F ah. Ub. 7. Cod. tit. 19. def. 4. num* 10. &$er totum^arg, L6%*ff. d, rejud, l, 6<). 

ff.d,pmur,l,i4.ff, à,a^elU 
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388 Heedenfdaegfe J{ecUsgeleerthèyt, 
Warda Vân de interventie afgeweefen zijnde,, niet tenprincipalen, macï 
alleen als gevoegde by't pleit was geweeft; des indien het defelve fake 
was geweeft dat fulx hem mogelijk niet /oude hebben gebaet; edoch 
d'aótie tegen den kooper uit koop , daer hy hem bygevoegt hadde» 
was t'eenemael verfcheiden van defe fijne prætenfie van lalt , ende 
fcheen fijn interventie te vooren afgeflagen te zijn geweeft, om wer-
ringe in het proces voor te koomen, welke reeden alhier ophieldt. 

i i . Het tweede verëyfchte om exceptie van gewijfderdingteftellea 
is, dat het een en de felve fake zy; want de fake verfcheiden zijnde, beeft 
de exceptie geen plaets. een fake is ook , als men eerft een gedeelte, 
daer nae het geheel vordert, of in tegendeel, eerft het geheel en na-
derhant een deel koomt te vorderen. (i) 

iz. Want het gaet vaft ; behoort u eenig goedt niet toe ten hal
ven, foo behoort het u veel min voor't geheel. Ook dit; zijtgy t'ee
nemael afgeflagen in den eyfch van 't geheel , foo is geoordeelt dat 
u ook geen deel daer van toequam ; want anders iòudt gy fententie 
hebben bekoomen voor een gedeelte ende voor de re/} verklaert zijn 
geweeft niet ontfangbaer, zegge, tot u vorderen eyfch ende Conclufie, 
gelijk het formulier luidt. 

13. 't Soude wat anders zijn, als'er een nieu gedeelte aeneénigftuk 
goeds gekoomen was; want nieuwe toevallen altoos konnen makená 
dat deie Exceptie fijn kracht verlieft. (k) 

14. Het derde vereyfch van de exceptie is , dat de nieuwe eyfch 
moet koomen uit defelve oorfake, niet even met defelve aBie, maer uit 
defelve fource ende oorfprongh; want dikwils uk een oorfake verfchei
den aétien gegeven worden , gelijk of yemant met aétie van laftgevin* 
ge afgeweefen was, en hy defelve fake quam eyfehen met aftie van on
derwind* of met een condiBiey te weeten een wijs en wetkundich Rech
ter moet ende fal hem door veranderinge van namen niet laten miflei-
den. (1) • 

15". Is echter in defen onderfcheidt tufichen perfbneeîe ac¾ien ea 
die op het goedt gerichtet zijn. Want in d'eerfte foo wanneer de 
eyfch gemaekt wort uit eenander oorfaek, als te vooren gemelt was, 
foo kan d'exceptie niet fchaden, ende de naefte ooriàke moet dær al
toos gemelt worden ; maer als d'a&ie op het goedt is aengeftelt ge
weeft met conclujie, dat dfeyfeher foude verklaert worden eygenaer van het 
goedt ende de Gedaegde gedoemt , om het felve aen hem te doen hebben en 
te reftitneeren , foo kan op het felve goedt daer nae by den lèlven 

geea 
(i)l,7,d.exceptrei,fud, (*) /. 14.§."l.i,tit. Q) l$,(oà« 
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geen eyfch gemaekt. worden , al woude hy nu een ander oorfake 
voor geven, als hy te vooren in het verhael der fake mochte hebben 
genoemt : Edoch indien hy te vooren fijn conclufie dus hadde genoo-
men , dàt hy fiude verklaert worden eygenaer van het goedt uit krachte 
van koop of een andere oor fake > fi° kan hj nader handt wel eyfch ma
ken op het felve goedt als eygenaer uit fchenkinge 'of anders: koomende dan 
het onderfcheidt hier alleenlijk op uit, dat in perfoneele aétien, denae-
fte oorfàken altoos moeten worden uitgedrukt; In attien op het goedt kan. 
het felve gefchieden, maer is niet nootfakelijkj. in allen gevalle echter een 
oorfàke nae den eerften eyfch nieuw gebooren geeft nieuwe aenfpraek, 
fonder vreefè van defe exceptie, (k) 

16. Staet eindelijk te letten , hoe gebeuren kan, dat exceptie van 
gewijla'er ding plaetfê kan hebben, in verfcheidene faken ende perlbo-
nen , fio verre d'eene van de andere afhangt en door de andere vernietigt 
wort. By exempel; Gy hebt een ftuk goedts geëvinceert , ende vaa 
de bezitter rechtelijk afgehaelt , naderhandt koomt een Crediteur, 
aen îwien de voorige bezitter het felve goedt hadde verpandt ende 
wil fijn pandMeeht tegen u vervolgen. Hy wort gekeert met excep
tie van gewijfder ding. (1) 

17. Dat dele Exceptie ophoudt, foo wanneer de fèntentie null 
ende wanneer binnen behoorlijcken tijt geappelleert is, behoeft geen 
vermaen. 

(fc) /. 14. §. 2.§tM Exc. reijtfd. (1) Vil l, 6\. ff. de Pxcept. ritjttd. 

•Nnn 3 XXXIX, KA-
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xxxix, KAPITTEL: 

Van Sfomden ende Salariw. 

Wtct fprtiûen e^genilijlt ende "toot fy in de TraSHfke %yn. Benige fpeekn \>a& 
fportnlen exempels halben. Exemptie iaer Van, Ván fakrien. Quantileit ende 
énVorderinge tan dien. 

i . "*i"**\ Aer is gezegt, dat m de fententien pleegt te worden geftelt 
¾ Äeen fòorte van fimmatie , om te betalen bet geene Par-

"***** tijen den Hove Schuldig zijn te betalen , als mede den 
Advocaten, (a) 

z. Het geene Partijen aen den Hove betalen, wort genoemt Sper-
tulen ende d' Advocaten krijgen Salarien , benevens hare expenfen of 
uitgefchooten penningen, die fy als Procureurs koomen te doen. 

g. Het woort Sportulen beteekent bennekens of kleine korven, waef 
in men eertijts de kleine vereeringen zondt , ende die naderhant in 
geit verandert zijnde de felve naem echter hebben behouden, in rech
ten beteekent dit woort niet alleen het geene den Rechters voor hare 
moeiten wort betaek , maer ook wat den Commilîàrien, Griffier en. 
Bedienders des Gerechtes wort gegeeven, foo dat alles in den Taux 
ftaende (b) begreepen is, de name van Sporwkn draegt. (c) 

4. Maer in onfe Ordonnantie worden de Sportulen alleenlijk genoo-
men, voor't geene by Partijen betaek wort aen't Hoff by ende ne
vens den eyfih ende antwoort. 

5". Aen de kant van de Impetrant vervallen dele Sportulen lbo 
haeft van eyfch gedient is, in firiptis of by monde, ofte foo haeft ac-
wfatie gefchiedt is. (d) 

6. Aen de kant van de Gedaegde , lbo haeft van antwoorde ge-
dient wort, ende moeten de Advocaten op hun eyfchen en antwoor
den ftellen de grootheit van de felve Sportulen, of liever in de Rol le , 
gelijk ftijl is, nevens het dienen fuîx laten aenteekenen. (e) 

, 7. Te v/eeten , in faken minder als 50 Gout-guldens is Sportel-' 
¾èlt tien ftuivers. Tufïchen de j o en 100 Gout-guldens een entwin^ 

tig 
{*) Ord. ¾. 9. 5. g. (b) in het 3. boek der Ordonnantie tit.tf, (c) Vià. 

Brijjòn defgrb.JtgnifiinSporml. (d) Ordonn.î.ii.i.enyolg. (e) art. 11. 

m 
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'tig fttilvM. TulTchen de bondert ende §00 Gout-guldens twee Gmt-. 
guldens. Al wat boven de 300 Gout-guldens is , bedraegt drie Gout 
guldens, In faken van injurien is twee Gout-guldens. 

8. Op exceeptie declinatoir ftaet z.even jiuivers , die in cas Van re-
jeiïie by d' antwoort, van de principale Sportulen moogen wederom 
gekort worden. Cf) 

9. Wat voor Comimflaris en lêntentie geit betaelt w o r t , fampt 
andere ongelden, is te zien 'm gemelde Taux, ^g) onnoodig om al
hier te ftellen. 

10. Als Partijen Sportulen ende Sententie gelden van fêlf niet be
talen , foo wordenfe met der executie nae gewoonelijke wijfe inge-
vordert *. tot welken eynde twee byfbndere Sportelmaners worden ge
houden. In de Neder-gerichten wort dit by de Ordinarife Execu
teurs gedaen. 

11. Vryheit van Sportulen genieten, behalven het Landtfehap felf9 

de Heeren Raden, ook oude Raedsheeren, Procureur Generael, ende 
Griffier enf mitigaders » Weduwen der fel ver r en eindelijk die wee-
gens armoede jus pro Deo , dat is , recht om Gods wille verkreegen 
hebben, mits hun armoede bewijfênde of befweerende. (h) 

12. De Salarien der Pofiulanten zijn ook te zien in voorgaende tauxe 
der Ordonnantie, die doorgaens aifoo nochmaels, in het taxeren waer-
genoomen worden. 

13. Maer by vrije wille en is niet verbooden nae geleegenheit va» 
faken ende grootheit der moeiten wat meer te geeven ende te nee-
men : nae Keyfers recht mag het falaris in een fake niet te boven 
gaen de fumma van vijf hondert Car: guldens ; (i) maer die tauxe 
wort by ons niet effen onderhouden. 

14. De falarien worden by de Pofiulanten getrocken tweezins r nae 
de tweederley opzicht van haer bedieninge, en daerom eenige als Pro
cureurs ende eenige als Advocaten , welk onderfcheidt moet ende 
kan afgenoomen worden, uit het geene voor defen van beide bedieningen 
in't bjfònder ende te tarnen is gekerfd 

ijf. W y hebben daer ook gezegt, dat het geene Keyfers recht 
wil y dat Procureurs geen falarien moogen eyfehen, als die fpecialijlc 
zijn uitgedrukt, te verftaen is van particuliere Procureurs of laftheb-
bers, die een proces voor een goedt vriendc aenneemen te bezorgen 9, 
ende niet van publijke Procureurs, die Rechtelijkgeëxamineertende 

toege
ef) O†àonn. tit* tnoorff. art. 9. (s) (laende ten "ïoorff. tttule 33. \anhtt%.botk 

0) lit.yioorjjlart.i, {') 1.1.§, 10. & 12. in jin, ff. de Extraord,cojrnit. 
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39i Heedenfdaegfe JRechtsgehertbeyt. 
toegelaten zijn; want defe falarien eyfchen mooge^ , f c h o o n n i e t s i n 
'tgemein of ook fpeciael hebbende bedongen. 

x6. Voorts alfoo de Salarien der Advocaten mede beereeopn *ïm 
m de Sententie ofte citatie van dien, foo is daer over geen nien P 
van nooden. (k) ° u l roces 

17. Maer kan de gebreekige worden geciteert, om Specificatie te 
ontlangen ende daer op te diminueeren ; niet compareerende worden 
door t profijt van een accufatie verfteeken van dimmutien endevolat 
dan tauxatie, volgens Ordonnantie, (l) a 

18. Maer als Saktien voor een ander Gerechte zijn verdient daer 
van moet eerft overwonnen Recht by ordinaris weege worden beko
men , dies ook Sportulen daer van moeten worden betaelt eeliik 
weete by den Hove wel geweefèn te zijn. * ö J 

XL. KAPITTEL. 

Van Executie. 

Executie moet feorden gericht tegen den Geioemàen ende fijn erfgenaem, niet teven 
Voogdenen Läftbebbers in eigen perfoonen of goederen, tegen borgen , nietSr 
meuTte fintentje. Sy gefchiedt door den fehenHechter, die'/ gAttCtnbttiof 
h requifitie door een ander. Maniere Van executie Jctbaeá, e2,rapPen\fn 
dien, beneffens Verkoopmge yangoederen. Eyndelijh. Van de middelen "ïmexl 
Ctlttd tC R6£V€Ht 

*' T " ^ E S efentie, gelijk gezegt is, behelft abfolutie of condemna-
J Jtte, Met abfolutie blijft de fake, gelijk fy was, Condemnatie 
-"-*-/ereyfcht executie, als fy van felf door de Gedoemde niet 

wort voldaen. Wy lullen eerft zeggen, tegen wien de Executie ge
fchiedt , ten z. door wien , ten 3. op wat wijfe , ten 4. hoe fv op
houdt ende gekeert wort. eerft vooraf zeggende, dat, 
, *\ C e Executie gefchiedt door authontek van de felve Rechter die 
de uitfprake gedaen heeft, te weeten, indien hy volle Rechtfmacht 
heeft, dat is beide Recktfprake ende Rechtfdwang; ziet hier van het 
1. boek deles Deels, vaniRechtfmacht. 

3. De executie moet gerichtet worden tegen den geenen , die in 

e)Orá.î>tit.9,6.7. (i;örd.3 .„,3 . ?7&™X 
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éygener name gecondemneert is, of des felfc goederen, ende niet te
gen een lafthebber, of hy moefle qualiteit in tjgener fake hebben, of ten 
minften hem felfs hebben gepræfenteert, ende den laftverfocht, want 
fulke met de executie konnen gedrongen worden , gelijk mede, die 
fonder laft voor anderen hebben geintervenieert. (a) 

4 'Van gelijken geen Curator , Voogt, of Bewinthebber van an
der mans goederen is onderworpen de executie van fèntcntien, tegens 
haer in qualiteit gevallen, (b) 

f. Sy mag ook niet gerichtet worden tegen een, die in het proces 
niet is genomineert, noch in de iêntentie begreepen, of het moefte 
zijn een bezitter van goedt daer over gepleit wierde , en dat gedui-
rende den proceflè mochte zijn gealieneert, want tegens fklk^een mach 
de fèntentie tot reflitutie van dat goedt flreckende (ónder nieuw proces ter 
executie geftelt worden , (c) maer dit heeft geen plaets in verpandt 
goedt, dat by den Crediteur onder het proces verkocht is, ten ware 
de Crediteur geweeten badde , dat hypotecaire ailie op dat goedt was 
aengeftelt , en de fchuldenaer geen ander goedt en hadde , dan fòude hy 
ook datelijk konnen geexecuteert worden», (d) 

6. Tegens den erfgenaem kan de Sententie worden geexecuteert, 
edoch niet onmiddelijk , maer dient hy eerft te worden geciteert om 
de fèntentie tegens hem te zien verklaren exectttabel, hoewel de erf
genaem van de triumfanc met de executie foo terftont en richtig kan 
voortvaren, (e) 

7. Tegen de geene die borge voor het gewijfde geworden zijn, 
willen de meefters , dat ook onmiddelijke executie kan gefchieden, 
hoewel niet tegens andere borgen die voor contraden en handelingen 
buiten recht verbonden zijn; maer de reeden van rechte wil eer, dat 
ook een borge voor het gewijlde op nieuw moet worden aengelproo-
ken , en de fèntentie tegens hem befònderlijk gevelt, ter executie 
gebracht worden, om dat het gefchieden kan, dat hy reeden van verivee-
ringe voor hem in het befonder heeft, (f) 

8. De gedoemde kan met nieuwe borge te præfenteren tegen dank 
van de triumfant de executie niet ontkoomen , maer is gehouden de 
fèntentie te voldoen, foo als die licht. 

9. Maer als de gedoemde bewijft , dat hy betaelt heeft, of dat hy 
het gewijfde kan verlijcken ende doòden met andere liquijde Schulden , 

I I Deel. O 0 0 of 
(<0 /. 4. in pr, ff. d. re jud. (b) Sande 1. ia, 4. in pr. (c) Sande d. t> 

(à) Gail. I.objerV, 118.mm.i.x. (e) Ga.il. 1. obferV. 13. num. ïy.Fab. 4- Cod. 
tit. zQ, d. 10.«. 7, 1, (f) Sand. 3, io. 3- Herbaj,caf.4, Fab, 8. Cod. út.%T.dtf& 
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j o l Meedenfdaegfè Ifychtsgeleetiheyt, 
of dat hy betoonen kan hem eenig middel van recht tecompeteeren^ 
waer door het recht van de triumfant uit kracht der wet gantfchelijk 
nul ende vernietigt w o r t , daer mede kan hy de executie beletten, 
gelijk, voor defen gezjgt is, (òo verre die middelen ten proceflè niet zijn 
geallegeert, maer de Gedoemde dient het bewijs gereedt te hebben > 
door inftrumenten of kenbare blijk , want nieuwe informatien finder 
groote reedenen, in cas van executie niet worden toegelaten , immers niet 
als het gewijfde van een feekere natuir is , want onfeckere ende illi-
quijde condemnatien, moeten in alle manieren töt liquiditeit gebracht 
worden, (g) 

icr. Soude ook niet worden aengenoomen de prefintatie des Ge-
doemden om fijn zeggen te willen geeven op des triumfants eedt, ten 
ware de felve moogelijk in het gerichte tegenwoordig ofte nae byder 
handt was , foo dat het geen verlet konde geeven ; wel te weeren , 
heeft dit plaets in faken, welker hoedanigheit op geen nieuwe bewij-
fen in cas van fummatie geweefên worden. 

i i . Voorts kan de executie opgehouden worde.n door verfoekvan 
ceflîe, die de triumphant nae rechte fchuldig is aen de gedoemde, ten aen-
zien ván des fëlfs mede-genooten, laftgeevers en andere, waer tegen by 
fijn regres foude konnen neemen, want het reeden is, datfoodanige 
Ceflîe den Gedoemden altoos wcrde vergunt, immers als fy den Trium
fant geen fchade kan aenbrengen , gelijk in't Kap. van Borgtocht e voor 
defèn is getoont. 

12. Indien ook een Gedoemde toonen konde dat het proces finder 
laft van de meefter was gedreevcn geweeft, en bymifleidtgeworden, 
om zich in tijdts daer tegen niet te hebben konnen opponeeren , hy 
foude d'executie konnen ophouden tot dat die quæftie was afgedaen, 
fchoon geen furfeance mochte zijn bekoomen, om dat het felve ook 
is een middel van nulliteit, (b) gelijk verftaen is in de fake van Albert 
Boner, tegen Douwe Sijtfma, den zo, Mey 1600. Saekema. 

13. De executie moet gedaen worden by den Rechter die de ièn-
tentie ge velt heeft, ende van hem moeten d' executorialen worden 
verfocht , fonder dat fy by een ander ofte by een hooger Rechter 
moogen worden verleent; en foo de gedoemde geen goederen heeft 
onder de jurifdic¾e des felven Rechters, foo moet de Triumfant requi-

Jttoire brieven verfiekgn aen den Rechter, onder welke de gedoemdegez.eeten 
is, of de goederen geleegen zjjn, met verföek dat die den Triumfant aen 
¾et gewijfde verhelpen wil. (') 14. Maer 

(s) Gail. ¾, o¾érV. 17. num. 10 Fab. in ï. C. d.fiuB. & Ut. expenf. def. »9. n¼m-. %-
in allegation, (<•) /, %$, C, de Trocwat. ('J Sande. 1. 12.1. 
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.14. Maer indien voor den verfochten Rechter opfsfiie gemaekt 

wort tegen d executie die fchijn van reeden heeft, foo wort het pro
ces over die oppofitie gefonden aen den Rechter die de fententie ge-
velt heeft, doch ingevalle die mochte weigeren daer in tewijfen, foo 
kan Jiet ook de verfochte Rechter wel doen. (k) 

15". Het gebeurt ook wel , dat de Executie niet bequamelijk kan 
gefchieden door den Rechter die de fententie gevelt heeft, hetzyom 
dat fijn authoriteit niet wichtig genoeg is om de Gedoemden te doen 
buigen ende den Triumfant veerdiglijk ende veiliglijk aen het gewijl
de te verhelpen, of dat de Gedoemde in verfcheidcne jurifdic¾en ge-
zeeten of der felver goederen in verfcheidenc plaetfen geleegén zijn i 
in ftilke gevallen ivort de Executie wel verfocht ende verkfeegen van den 
Hove, ende by Deurwaerders des felfs geëxploióteert. 

ï 6. Maer ingeval de Executie gefchiedt by een verfochte Rechter 
van een ander Provintie, nae wat recht fal die hem reguleeren , in-
gevalle daer in onderfcheidt mochte zijn tuflehen de plaetfè daer de 
fententie gegeeven is , en daer de executie verfocht wort ? (wel te 
weeten, dit kan alleen plaets hebben in befondere gewoonten of Or
donnansen van het een of het ander Landtfchap, ende niet in de 
waerneeminge van het gemeine recht) als het dan voorvalt, foo 
Wort gezien op de plaetle der executie, ende niet der pronuntiatie; by 
exempel, fchult in rechte bekent, gemeinelijk fcheepen-kennifîè ge-
¾oemt, heeft tot Amfterdam parate executie, maer de felve verfocht 
wordende op goederen in Frieflandt geleegén, gaet niet voort, om 
dat alhier fodanige fchult-bekenningen dat recht niet hebben. 

17. Wanneer de Rechter die verfocht wort tot executie , niet is 
onderworpen de felve hooge macht , waer onder is de Rechter die 
de fententie uitgefprooken heeft , foo ftaet aen de verfochten Rech
ters willekeur , of hy die wil executeeren ; edoch gevoeglijk^verficht 
-zjjnde -wort het [onder groote reeden niet geweigert. Alfoo is by ' t Hoff 
fwarigheit gemaekt, om kracht te geeven aen fêekere fententie, ge-
fprooken by den Droft van Haexbergen in Overijfîèl. waer by'eenen 
T. S. befchuldigt van een doodtflach tot Noórdwolde in Fneüandt 
begaen , was geabfolveert ; om dat de Procureur Generael alhier 
meinde verfcheidene blijken van coüujîe te hebben ontdekt in het felve 
proces, en om dat de befchuldigde fijn eigen Rechter ontvlucht zijn
de , zich willens tot een vergeleegene ende vreemde fcheen te heb
ben begeeven ; fchoon de Staten van OyerijfTel verfoek tot dien 

O o o x , einde 
(-) Sande 1. ia, 5. 
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3 9$ Heedenfdaegfe Recbtsgekmheyt. 
einde aen de Heeren Staten van Friejlandt hadden gedaen, by miflïvé 
vanden¾ April i6yf. Hier van is ook yets gezegt in het eerfte deel 
3. Kap. n. 24. ende volgende?] 

18. De maniere van executie by ons is aldus; wanneer de Senten
tie behelft een feekere condemnatie, foo van penninglijke fchult als 
van eenig feit, foo kan de Triumfant commiffie lichten op een Deur-
waerder tot executie , van welke fy met den cerften moet worden 
in het werk geftelt. (l) 

19. Eerftelijk met fimmatie , dat is, maninge om den Triumfant 
binnen een tijt ter fententie , of ook wel ten appoindemente op re-
quelt gegeeven te voldoen; geen tijdt uitgedrukt zijnde, moet het zijn 
binnen tien dagen, (m) 

20. In penninglijke fchult wort à' eerfte fbmmatie gedaen aen den 
Procureur van de Gedoemde of bewinthebber fijner laken, foo verre 
die het exploiU wil aenneemcn ; anders wort de gedoemde felf in per-
foon of aen fijn huis gefommeert, gelijk ook in condemnatie die tot 
eenig feit ftreckende gefchiedt. (n) 

ai. De Commisjîe kan gelicht worden, lbo haeft als het den Trium
fant belieft, fonder dat den gedoemden eenigen tijt van rechte ge-
gunt wort, om de betalinge te redden, gelijk by Keylêrlijke recbten 
noopens penninglijke condemnatien , de tijt van vier maenden ; by 
ouds was het dertig dagen; nae de nieuwe Wetten loopt de tijt fonder 
interejfen , mits, nae de vier maenden twaelf ten hondert wordende gehoe-
det. (o) zegge foo nae Keyfèrs recht. 

22. Het was moogelijk te wenfchen , dat àeCe Wet in pracîijke 
mochte zijn , en dat dan alle furfeancen afgefneeden wierden , die lbo 
meenigvuldig gepractifeert worden , dat het dikwüs by geen vier 
maenden uit¾el te paffe koomt : de billijkheit eyfcht doorgaens eenig 
uitftel die in de Wet van vier maenden betracht wort, ende klem 
van recht eyfcht dat een Triumfant feekere ftaet kan maken van fijn 
competentie te erlangen, het welke al mede door de felve bereikt wort, 
en de ftraffe van twaelf ten hondert nae dien tijt i$ zeer rechtveerdig 
voor den drâler, ende trooftelijk voor den Triumfant, die nae onle 
prac¾jke geen vafte ftaet kan maken, ende dikwils meer te worftelen 
heeft met lurfeancen d' een op d' ander , als hy moeite met het pleit 
lèlve gehadt heeft, fonder dat hy met het wachten en uitftel eenig 
voordeel kan behalen. 

23. Nae 
(l) Ord. 5.5.1. jat Vinnen 24 uiten, Veurf», infttucl.art. j . (ta) lnftr. yan 

Veufto.art.2* (n) Ord. 3. %g. 1. (o) l.ttlt.C.d.ufftr.rei.jud, 
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%%. Nae verloop des tijts by de Sommatie geftelt, moet de Deur

waerder twecmael handtvullinge of uitwijfinge van de gedoemde ver-
foeken , en dat binnen de tijt van een maent , al hadden fy geen 
ander exploitt in die plaetfen te verrichten , fonder dat fy de Com-
miffien ook aen malkanderen moogen overgeeven ende laten ex-
ploiófceeren. (p) 

24. Geen handtvullinge gefchiedende moet het tot uitwijfinge van 
goederen koomen. 

2jT. Als de gedoemde uitwijfinge wil doen, foo kan de DeurWaer-
der foo veel reppelijke goederen annoteeren , als genoeg fullen zijn 
tot voldoeninge van het gewijlde met de koften der executie , die hy 
naderhant in een publijke plaetfe gebracht hebbende, openbaerlijk en 
op een merkdag kan verkoopen. (q) 

2.6. Het felve gefchiedt ook als de gedoemde felf uitwijfinge op de 
meubelen heeft gedaen , die echter ook op andere goederen ende 
effeâen uitwijfinge doen mach, indien het faken zijn waer uit betalinge 
frornptelijk^ kan worden gerifpet, want fulks niet zijnde moet de gedoem
de nieuwe uitwijfinge doen, en de kaften betalen over de ondeugen
de uitwijfinge gevallen. 

2.7. De triumfant kan ook, als de gedoemde blijft in gebreeke, by 
requeft verlòeken , dat hy felf uitwijfinge mach doen , het welke hem 
toegeftaen wort , mits noch eerfi een ordonnantie voorgaende tegen de ge
doemde om noch binnen acht dagen uitwijfinge te doen , by gebreeke dies 
wort de triumfant vergunt het felve te moogen doen, die alfdan door adte 
daer van by hem felf ofte fijn Procureur gedaen fchrijven ende ver-
teekent laft tot dien einde geeft aen dep Deurwaerder. 

2.8. Staet echter te letten, dat de Deurwaerder geen executie kan 
doen op uitwijfinge van een Gedoemde , die geen vry bewint van fijn 
goederen heeft, om dat het is een foorte van alienatie, defweegen geen 
minderjarige , noch andere voogden hebbende , daer toe bequaem 
zijn , ook deugt geen uitwijfinge by een vrouw in afweefen.of bui
ten kennifle van haer man gedaen, ende teekent aen alfoo geweelen 
te zijn tufichen Michiel Aertfen ende Rinfke Pieters, voor Pinxter 162f. 
d? Hr.Sakema op d' Ordonn. . .„ 

29. Moet ook een Deurwaerder wel acht neemen , dat hy gdjÊm 
executie onderneemt daer fijn Commisfe niet op applicabel is, gel ijk Jap 
hy gecommitteert was tot executie van een provifioneele Sententie \gj 

Ooo 3. .A^Ks 
(P) Kader itiflmBie art. 3. 4» (q) Ord. 3. tif. 49, art. %, ende tit. 3|.••¾»"' 

iDMtoaerders. * • . 
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Nampüfement ', by mach uit kracht van de fèlve niet executeeren de 
principale Sententie; al had hy uitwijfinge op de provifie verkreegen, 
de principale Commiflie kan felf ook niet worden uitgeftrekt tot de 
getauxeerde intereffen, maer moet tot yeder van dien nieuwe Commiffie 
gegeeven , Sommatie gedaen , ende uitwijfinge verfocht worden , 
•ende is mede aengeteekent, foo geweefen te zijn in de fake van fokau. 
Aiarten Gravius, tegen Sijds Botnia, den ij OElober 1613. Saehyna. 

30. Wy hebben gezegt dat de Deurwaerder van felf by onwillig-* 
heit van de gedoemde, kan doen annotatie ende verkoopinge van fijn 
goederen: dan moet hy nae rechte beginnen, indien hygeengereedt 
geldt vindt, van de meubelen, als gezegt is, die niet genoch zijnde koomt 
hy tot onroerlijke goederen , ende by gebreeke van de léîve totacüen, 
firediten, ende gerechrigheeden , foo verre dat het aen den gene die 
aen de gedoemde yets fchuldig zijn, wordt gedenundeert, datfy aen 
de lèlve niet fullen betalen, of de gelden worden gearrefteert \ maer 
vorders moet tegen die lieden geprocedeert worden nae gewoonlijke 
ftijl, eer men haer de betalinge kan afparfîèn. (r) 

51. Maer als de Triumphant verlof krijgt , om felf uitwijfinge te 
doen , nae dat de gedoemde op foo veel fommatien en ordonnantie» 
niet heeft gewilt, foo mag hy wel terftont van onroerlijke goederen, 
ofte van actiën den gedoemden cpmpeteerende beginnen, londer dac 
ook het huifmanne gereedtfcbap , krijgfliede wapens , ende boeken 
van geleerde lieden uitgenoomen worden, gelijk wel nae Keyfèrlijke 
rechten foude behooren, -waer van hier boven gejprookgn ü, hoewel ik 
meine dat de praótijke noch iòo niet t'enemael de reeden van hetge-
meine recht t'ondergebracht heeft, of een gedoemde iòude by een re-
keft konnen verkrijgen , dat defe laeftgenoemdc dingen fouden moe
ten worden gefpaert, foo lang 'er enig middel tot voldade konde wor
den uitgevonden. 

gz. Behooren hier ook toe de traÜamenten der amptdragendeperfoo-
nen, die ook niet als voor het laefte konnen worden aengetaft ende 
dan noch niet geheel, maer moet een feeker gedeelte (twee derdeparren) 
tot nodig onderhoudt der gedoemde gelaten worden, om dat de Repu-
Jtëik.daer aengekegen is, dat fy geen beedeiaers tot officieren hebben. 
-\vt53. Als het koomt tot verkoopinge van onroerlijke goederen, lbo 

jÊÈÊftàe Deurwaerder op drie vericheidene Zondagen aen malkander vol-
¾MHe,- binnen de Kerke, en op drie verfcheidenerechtdagen over het 

fjnBeehte, waer onder de goederen gçleegen zijn, defelve laten pro-
• "'" -t " c)a-
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ir. Boek, XL. Kapittel. j ç ^ 
fcîameeren ende opbieden, om op feekere daeh, uir, en plaetfe van de 
felve jurifdififcie, doch tot keur van de gedoemde of tot difcretie van de Rech
ter te verkoopen aen de meeftbiedende by het uitgaen van de branden
de keerfe, met aenkondinge aen een yeder die zich fòuw willen op-
poneeren , om haer in te ftellen ; tot welken einde de executeur of 
Deurwaerder van yder proclamatie een cedulle moet laten aenplacken aen 
de kerke deure ofte Raèdthuis daer de bekentmakinge gefchiedt. 

24. De twee volgende proclamatien lalde Deurwaerdert'elkensom-
koften van nieuwe reifen te fchuwen, door den Secretaris van het Ge
rechte laten doen , maer op den gepræfïgeerden tijt houdt de Deur
waerder den zitdach in peribon, voorlefènde openbaerlijk de conditie» 
der verkoopinge , ende neerftelijk aengeteekent hebbende de boden 
ende verhoogingen die 'er gedaen worden, foo geeft hy de palmflach 
aen die gene , die by het uitgaen van de brandende keerfe bevonden wort de~ 
hoogjle fihrijver te z.ijn; wel teweeten, de Deurwaerder heeft een bran
dende keerfe nevens hem ftaen, die hy uitdoet, als hy merkt dat 'er 
geen meer koopers te verwachten zijn , moetende alles gefchieden op de 
minfte koften fqnder wijnkoop te maken; hy moet ook aenteekenen alle de 
proteften en oppofîtien^ die ¾r tegen de verkoopinge by d'een of d'ander 
worden gedaen, eindelijk moet hy den gedoemden ende oppofànten r 
indien 'er eenige zijn , een dach van rechte voor den Hove leggen, 
van welke alles den Deurwaerder fijn relatie by gefchrifte moet ftel
len , ende den triumphant of die hem te werke geftelt heeft overleveren, 
dewelke ten dage dienende de befoignes prefenteert aen den Commif-
iaris op de Rolle , met verfòek dat de felve mogen worden geappro-
beert, en daer op decreet verleent, voorts geordonneert dat de gedane 
verkoopinge noch eens over de kerke ende het Gerechte mag worden 
geproclameert op een feeker ende geprefigeerden dach van rechte, ten 
einde een yeder alfdan noch mag koomen om de eerfte koop te ver-
hoógen by het ligten van het zeegel uit denwaflè, en den eindelijken 
koöper beiaft om fijn handen. van de penningen te ontîeedigen , voorts 
den gedoemden ofte d'oppofant, (ingevalle d'oppofitie is afgedaen, of 
den oppofant verftooken is , het welke door het profijt van een con-
tnmacie gefchiedt) mach werden gecondemneert om fulx alles te ge-
hengen ende tegedoogen;dat gedaen ende decreet zijnde geinterponeert, 
Worden de brieven van decreet opgemaekt, en ten dage dienende de 
verkopingen nochmaels opgeroepen, ten welken einde de Commilîà-
ris op de rolle hetzeegel, daer het decreet-brief mede fal beveiligt wor
den , houdt op het was, en daer uit ligt als het genoeg is opgeroepen 

ende 
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ende gepreSenteeit, verhoogt wordende, foo krijgt d'eerfte kooper de 
zefte penning van de kefte verhooginge ; ende moet eindelijk de 
koper het geheele bodt gereedt betalen, om dat geen executoriale ver-
koopingen op termijnen gefchieden. (f) 

35\ Gemeinelijk wort het decreet kort nae de verkoopinge gedaen, 
maer echter indien de proceduren in cas van executie of oppofitie lang 
mogten hangen ende fleepen, foo dat ondertuflchen het uitgeweefea 
goedt in handen van een derde mogte zijn geraekt, foo kan niettemin 
het decreet ook^ nae verloop van eenige jaren verfogt ende verkreegen 
worden, gelijk verftaen is tuflehen de weduw en erfgenamen van wü. 
Bauke Douw es çyîbbema tegen Cornelü Edes Feitfma voor de\honfdagen 1611, 
Saekma. 

36. De oppofitien die in cas van defe verkopingen vallen, worden 
in deler voegen aengeftelt; de triumphant neemt conclupe ten einde de 
eppofant làl gecondemneert worden om te gehengen en te gedogen dat 
d executoriale verkoopinge fijn voortgank neeme , en hy fijn oppofi
tie daer tegens gedaen koft en fchadeloos fal afdoen, vvaer op dan par-
tije fijn reedenen van oppofitie moet inbrengen by antwoordt en niet 
by maniere van exceptie, gelijk hier boven gezegt is, om den train, 
die vooral in cas van executie niet en pafi, foo veel doenlijk^, <tf te Jhijden. 

37. Dus verre van executie over penninglijke Schulden die feeker en 
Uquijà zijn ; op onfeekere condemnatien gelijk als om reekeninge te 
doen, om genootene vrugten fchaden en intereflen te betalen , kan 
geen executie ten eerften aengeftelt worden, maer de Triumphant 
moet Commiflaris verfòeken, door welke de gedoemde werdegefom-
meert om de Sententie te voldoen, ende ingevalle fy het konnen eens 
dragen, treden fy tot liquidatie en vereffenmge van het gene ter Sen
tentie wort bevonden illiquijd , zijn 'er poften daer fy niet eens over 
konnen worden, fy neemen conclufie tegens malkanderen , eerftelijk 

- de triumphant ten einde de ibmmatie fal worden yerklaert vigoureus, 
•wel ende te rechte gedaen, vervolgens de gedoemde gecondemneert foo 
ende als de fake t'elkens medebrengt, en de gedoemde ter contrarie, 
waer op dan nieuw proces in cas van fommatie moet volgen. 

38. Condemnatie gevallen pijnde, tot yets te doen, foq valt door-
gaens ook fommatie, volgens den reegel van Rechte, dat feiten onfeeker 
zjjn , om dat , als niet gedaen wort het gene men fchuldig is , alC 
dan tot het intereft 't welk onfeeker is , moet worden^ geageert j 
Maer dat is in cas van executie foo niet altoos, om dat het feit in de

len 

(0 0rl 3- *9î- 4. 
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¾n niet wort aenge¾ien als hebbende gemanqueert, maer als weefen-
de noch in fiijn geheel ende ftaende noch te doen. Diefvolgens in
dien het feit is van een vafte feekere vervullinge, gelijk om yémant 
te guarmdeeren van een aenfpraek , of eenig feit waer toe hy zich 
heeft verbonden te vervullen , fulks heeft geen informatie van noo-
den, alfoo daer niets illiquijds in is, maer wel dadelijk kan in't werk 
geftelt worden , weshalven ook de furfeancen tot dien einde verfocht 
wordende, wel behoorden afgeflagen te worden, en de gedoemde tot 
naekoominge der fententien gedrongen. 

39. Het middel van execnteeren in feiten is gemeinelijk inlage, nae 
voorgaende fommatien , gelijk boven gezegt is , de inlage gefchiedt 
of in het huis van de gedoemde felf, oF in een herberge , alwaer de 
Deurwaerder eenige, twee of drie adfiftenten tot koften van de gedoem
de laet leggen , foo lange hy doet het geene daer hy toe gecondem-
neert is , en wort te met de inlage verfwaert , nae het lange dralen 
en hertneckigheit des gedoemden ? doch ingevalle hy verdacht is van 
vluchten, foo wort hy in fijn huis bewaert, of op een ander plaetfe 
gegijfelt of wel in puelijke gevangenijje gebragt. 

40. Want dit is het uiterfte middel van executie , niet alleenlijk in 
materie van daden en feiten, maer ook in alderhande fchulden , mits 
de triumphanten de kpften verleggen moeten, die daer toe van nooden zjjn. 

41. Als yemant gecondemneert is, tot re/iitmie van feekere ftucken 
goedts, indien het onroerlijke zijn, foo wordt de triumphant in de pol-
feiîie van het fel ve goedt çroor de fterke handt, als de gedoemde on-
willigh is, geftelt eningevoert. is het reppelijk goedt, foo wort het ge-
haelt uit des gedoemdes huis, ende den Triumphant overhandigt, of 
indien het niet gevonden wort, moet de gedoemde het aenwijfen, kan 
anders met inlagen daer toe worden gedwongen, (t) 

4¾. Ingevalle de executie wort gedaen ende gerichtet tegen d'Or-
donnantie, by aldienhetop CommiffievandeNeder-rechtergefchiedt, 
ibo kan 'er aen het HofFvan wórden geappelleert ; wort exces be-
gaen in executien felve, fòo moet de gedoemde en beftvaerde rekeft 
ingeven, met verfoek dat¾'executie mag worden opgehouden, welk 
rekeft in handen of van party of van de Deurwaerder , nae dat de 
klachten liggen, geftelt Wort, met furfeance in middelen tijde , indien 
het vcrhael blijk of fchijn van waerheit heeft, nae refiriptie encontra-
refcriptie, wort'er in gedilponeert, of indien 'er onfeekere feiten zijn 
geapoinc¾eert, fiat rekgfl iyi jndicio, waer op dan volgt een plaidoy. 

I I Deel. P p p 43- By 
(<) l.6Z.d.Hl. " 
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45. By aldien een Deurwaerder kennelijk tegens d'Ordonnantie of 

buiten fijn commilfie met d'executie voort wil, de gedoemde hehoeft 
het niet te lijden, maer kan fulx weeren en beletten, om dat officie
ren notoirelijk gaende buiten hare Commiffie niet als particuliere per-
fbnen zijn, gelijk mede wanneer hy weigert te tonen fijne commiffie. (u) 

44. Evenwel als het geit op luiken onbehoorlijkewijfè afgeperftis, 
het welke hy in der daet Schuldig is, foo kan het gek niet wederom 
geeyfcht worden, maer wel de koften en Schaden, by de gedoemde 
te dier oorfàke geleeden (w) en foo verre de verkoopinge der goede
ren tegens ordonnantie mochte zijn gefchiedt, invoegen die te niete 
gedaen wort , daer uit konnen wel merkelijke fchaden en onkoften 
veroorlâekt worden, gelijk Bonritim aenmerkt uit twee fèntentien van 
den Hove , vanjaren 1603 ende 1604. (x) ende namaels weete ge
beurt te zijn, dat een Gedoemde te dier oorfàke hebbende bekoomen 
tegen den Tnumphant condemnatie tot het intereft, dat fbo heeft te 
bewijfên ende te fterken, dat meer heeft bekoomen voor fchadehem 
aengedaeu, als hy oyt in waerde van goedt hadde gehadt ende bezeeten. 

45-. Anderfins worden ernftelijk geftraft, de gene die d'executie der
ven tegenftaen, waer van blijk is op de Cancellery, alwaer een houten 
arm in de muir vaftgemaekt is, ter gedachteniffe van een die geftraft 
is , om dat hy een Grietman Suilende executeeren een fèntentie ge-
flagen hadde, waer over hy op het bokhuis gehaelt, ende fwærlijk 
gebreukt is geweeft, en voor altoos gefchandvlekt met dat opgerichte 
kenteeken der geleedene ftraffe. ' • . • • 

46. Het verftaet zich dat de executie moet volgen nae de fèntentiej; 
maer fy kan echter ook buiten Sententie gebruik hebben, alsinaften 
van aenneeminge voor rechte gepafTeert, die flechts door Commifîà-
ris op de Rolle worden executabel verklaert. Mede gefèhiedt fîilx in 
contracten die uitdruckelijk met dat beding zijn aengegaen , dat par
tijen in gebreeke blijvende, dit of dat goedt daer voor foude zijn ver
bonden ende exemmbel fonder figure van rechte; want alhoewel ee-
nige meinen, dat niet tegenftaendefodanigbedingft de forme van recht 
niet foude mogen naegelaten worden, foo is toch waerder, dat par
tijen met ackoort haer en hacr goedt konnen verbinden gelijk fy wil
len, ook in deler voegen, jae wel fbo dat den ecnen denanderen int 
particulier macht geeft, om het goedt aett te grijpen, vaft te houden, 
ende te verkoopen uit eigen hoofde fonder Rechters kennifle, alhoe

wel 

(u) J, prohibitttm C, d. jur. Fifc. lib, io. Lfin. ff. d. mand. Bonritim å off. aåyscat* 
eaf. 55. (yt) Sani, j , 2. (x) d, cap, caf 35, in fin. 
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wel 'veiliger is het .arrefieeren ende vetkoopm met authoriteit van de Rechter 
te-doen. (yj 

47. Daer is ook geen reeden waerom een cesjîonark dit recht van 
•parate_ executie niet foude konnen oeffenen, indien het recht aen hem 
fodanig is geweefti .hoewel eenige meinen-, dat de ceffionaris dan fou
de moeten gebruiken de mem en direBeÆie van de cedent, en dat de 
nuttelijke a<¾ie daer toe niet foude bevoegt zijn , het welke niet is 
buiten reden , en mach by den ceffionaris wel waergenoomen wor
den, (z) 

X L I . K A P I T T E L . 

Wie niet ten mollen fyn ge-executeert worden. 

Penefich Van competentie hoedanig , Wort gegunt aen echte-lieden tegen malkan
der. ^£en euders tegen kinderen > doch niet buiten uitdruckelijke gifie der tv et. 
Wart ook gegeeVen aen meedegenooten ende tuffchen broeders. jilsookaenScben-
ikefs ende aen defe Ttolk&mener•., als aen de andere. 

i . Y I T f y hebben hier boven gezegt dat alles wat een gedoemde 
\ \ / be¾it, kan by der executie worden verkocht, foo.nochj.ant 

• W Jat eenige perfoonen worden uitgenoomen die niet ganfchelijk 
Jsonnen worden uitgefèhut, maér die men fbo veel moet laten dat fy 
¼er ter eeren konnen vertöonen ende leeven, het welke genóemt wort 
beneficie van competentie. 

2,. Dit Wort gegeeven aen feekere perfoonen, tot welke de eyfehers 
of Triumphanten door byfòndere reedenen zijn verplicht, als daer zjjn 
man en vrouw tegen malkander, niet alleen lòo verre van het hoüwlijx 

toedt wort gehandelt, maer altoos en fònder onderfcheidt, én heeft 
et ook plaetfè tegen de fchoonvader, foo veel den èjfcb van het homv-

Ujx goedt taengaet, ende foo lang het houwelijk.duin, niet verder ofte lan
ger, (a) " 

3. Ten tweeden, een ouder van fijn kinderen aengefprooken wor
dende heeft het felve beneficie. 

P p p 2 4 Teii 
(y) l.pen.Cd. piga.aSl. Satid. 1,12.3, (z) VathinA\b.\%. controlf. cap 27. 

Tab. lib, ½Cod.t.j. def. i.t.ió.d. î.tit.2çdef. 10.16. JZutpb.til.Voorf.art. 14, 
(a) '• i7-ff'foIttt.nMtrim.l.2i.ciiml.feq,d.rejud.l.i6cuml,fe<j[,d,t.d.reiud. 
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4. Téfl derden, eertijts wierdt het ook gegeeven , aen eeûpatmti 

die aengefprooken wierde van fijn vrygemaekte knecht, en nae die 
gelijkeniflè zijn 'er veele, die dit beneficie ook uitftrecken tot Schoon
ouders en ftijfvaders co andere daer men groote weldaden van heeft 
ontfangen; maer dit gevoelen is in alles niet veilig, om dat dit beneficie 
koomt uit Speciale gunfte van de Wet, fonder welkers uitdruckehjke 
meldinge het by niemant kan worden gebruikt , in de patronen ne
vens haer oude flaven wierde de gifte van vryheit feer hoog genoo-
men en onwaerdeerlijk geacht, foo dat daer uit de gevolgen tot an
dere perfoonen heedenSdaegs niet Seer vaft gaen , hoewel de billijkheit 
nevens fulke perfonen dit rejpett wel foude vereyfehen. 

f. Ten vierden, wort dit privilegie geoeffent en gebruikt in maet-
Schappye, tuflehen de medegenooten onder malkander , te weeten, als 
ïy door fpeciale overeenkomfte maetlchappije gemaekt hebben; want 
flechte gemeenfehap finder voorgaende contraïh heeft dit beneficie niet, of par
tijen maetfehappy gemaekt hebben van alle goederen of van ftekere 
dingen wort niet onderfcheiden, fqö verre van maetfehappijes goedt ge-
handelt wort. De wet geeft 'er defe reeden van, omdâtcontrac¾van 
jnaetfchappije eenfiorte van broéderfihap is. (b) 

6. Hier uit befluiten de Rechtsgeleerden doorgaens, dat d'eene broe
der tegen d'ander mede dit privilegie behoort te gebruiken, het welke 
de billijkheit ende de woorden der Wet lichtelijk konnen verwerwen 
en wort dienlvolgens alfoo waergenoomen. (c) 

7. Ten zléfien wort dit beneficie gegeeven, aen jonge lieden diefchuldt 
opgelecht hebben terwijl ly-in haer vaders macht waren, ingevdle fy 
of onterft zijn of haer felf van haer vaders erf hebben moeten onthouden, of 
weinig daer van hebben konnen behouden , want alhoewel fy door fòda-
nige fchulden worden verbonden, lbo is echter hardt en voor het ge» 
meine beft fchadelijk , dat jonge lieden, die haer ftellen om nieuwe 
huishoudingen aen te vangen, terftont van de Crediteuren Sullen wor
den belprongen ende ten uiterften ontbloot, (d) 

8. Ten zevenden , dit privilegie wort genooten by een Schenker die 
van de donataris om het gefchenk wort aengelprooken, en defe wort 
het beneficie volkoomener gegunt als aen de voornoemde j want hy 
kan de Donataris ook voor-reekenen, het geenehy aen anderen Schul
dig is, ende zeggen dat hy die afbetaelt hebbende, niet meer kan by-
brengen, behoudens dit beneficie, maer dat hy het overige te arme nood 

felfs 
(b) /. 6%. in pr. ff.profoc. 1.16- mm feq ff. d. ¾ luà. (<=) D, l. 63» w fin, prim, 

(d) l.ult,ff,2Uodcumtoiiuiin(flien.pot,eJi. 
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ÏI. Boek, XLI. Kapittel.' fâ 
felfs van doen heeft, in plaetfe dat andere dit beneficie willende gebrui
ken , met. .kennen reedenen wat fyXders fchiïldig zijn , foo dat ye-
mant fijn broeder ae.nfpreekende om duifene ducaten, die twintig dut 
îtïf r*eA ? e d t > c f t • e Q V i j? i e n d u i f e n t Sul<fens aen andere 
Schulden fijn duifent ducaten ten vollen krijgen kan, het welke te-
gen den fchenker foo met konde gedreeven worden (e) 

o, Welteweetén de competentie die fuik een geprivilegieerd perfooa 
toelcoomt, dat is, het geen men hem voor noodrufr moet laten hou
den, kan ende móet verfcheidentlijk genoomen worden nae verfchei-
denheit van perfooneo ; in jonge lieden die handen en voeten om te 
werken hebben, kan de competentie niet beeter getrocken worden* 
als datmen haer moet laten noodig linnen en wollen tot haer lichamen, 
eenig dagehjx gereedtfehap tot onderhoudt van het leven dienftig-, 
ook eenig geit om by provifie voort te geraken en yets te ond?r-
neemen nae geleegentheit van perfoonen, tijden, en faken; maer ou
de of inpotente lieden fchynen voor haer competentien foo veel te 
konnen inhouden als fy van nooden hebben om levens onderhoudt 
mes eerlijke kleedinge en reedmge te genieten, en in gevalledefege
privilegieerde perfoonen foo veel in alles niet hebben, lelijk dikmaels 
gebeurt, foo kan van haer niet altoos afgehaek worden; Edoch in de-
fen heeft het gœdtvinden ende de voorzichtigheit des Rechters veel 
plaets^ gelijk m dies wat by de Wetten niet is gefpecificeert, noot-
faekeiyk moet gefchieden; de Wet in defen geeft niet anders aen de 
handt, als dat die heden foo veel moeten houden, dat fy geençebrek lir-
den, welk woortinhetlatijn (egefias) meerisals armoedt; wantanni 
die weinig heelt, gebrek, wort gezegt daer niets is. (f) 

p P P 3 XLÏl KA: 
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XLII. KAPITTEL. 

Van Qesjîe en abandon van goederen 

gtoëdanig de Cejfle %y nat Keyfers recht, te^eeten betfefae, dat by ons is aban
don. Hoe Ceffie moet gefibieden nae d'Ordonnantie. Doch foodanige CeJJie Ifei» 
nig in gebruik, alfoo *tabandon Veel gemackelyker is. 

i. *1W"T Och is 'er een die het beneficie van competentie geniet, 
I ^ W te weeten, die cesjie van goederen gedaen heeft, het welke 

-*- ^ nae de Keyferlijke Rechten altoos kan gefchieden, loowel 
in als buiten recht door bloote verklaringe van fijn wille, al hadde een 
âeb iteur gefwooren dat hy betalen foude. (a) 

2. Door defe cesfie wierdt de fchuldenaer niet wel bevrijdt van de 
fchult , maer van de moeijelijkheit der executie , byfonderlijk dat hy 
niet in gevankeniflè mooge geworpen worden , het welke anderzins 
een Crediteur vry ftaet te doen , en ten tweeden , hy hadde het ge-
melte beneficie van competentie , waer door hy niet konde aengefproo-
ken worden =, foo haeft hy wederom yets hadde gewonnen van klein 
belang , maer de Crediteuren moefien wachten , tot dat hy wederom een 
weinig op fijn voordeel quam. (b) 

5. By ons kan een Debiteur fijn goederen ook wel verlaten, ten 
profijte van fijn Crediteuren, foo dik wils hy te rade wort, maer ons 
Ordonnantie laet niet toe, dat yemant met fuik een verklaringe die 
beide privilegiën foude konnen genieten , men noemt fiilke bloote 
verlatinge abandon, en gefchiedt gemeinelijk voor Commijfaris van 't 
Gerechte of van den Hove, nae úitgegeevene citatie van de Debi
teurs tegen de Crediteurs , die dan gemeinelijk het abandon aennee-
men, maer verliefen daerom niet een ftip van haer recht, foo dat fy 
den fchuldenaer ook wel fouden konnen gevangen zetten, endehem 
altoos wederom op het lijf vallen , ook^ nae de acceptatie van het aban
don , want fulks niet anders is als een verklaringe , dat fy de verlatene 
goederen aenneemen, fonder wijders. 

3. Maer 

-(<>) /• uit. ff. d. cejjion: bom U6. C,quibon:ced:fof:fere^iusad d.t'tt.C<num, 3,. 
(b) l.ul. 4. d,t.ff. 

wumkes.nlwumkes.nl



I I , Boek, E X I L Kapittel. 407 
4. Maer om het beneficie van ceffie te bekoomen is vry meer va» 

Hooden volgens Ordonnantie , want een bloote verklaringe van de 
fchuldenaer kan niet helpen , hy moet daerom rekefl: ingeeven aen 
den Hove, om brieven van ceffie te bekoomen, die hem ten eerften 
wel vergunt worden, maer hy moet binnen een mænt fijn Crediteu
ren laten citeeren, ende niet door volmacht , maer felfs in perfion de 
brieven op de rolle præfênteeren , met verfoeit van interinemem der 
felver, mits daer by overleggende certificatie van fijn Magiflraet , dat hy 
fonder fijn Schuit in verloop van goederen gekoomen zy , benevens 
inventaris met eede gefterkt van alle fijne goederen , niets uitgefon-
dert, mitigaders Iaften daer op ftaende » ende dat hy niets hebbe ver-
ileeken ende verfweegen : hy moet verhaels wijfe toonen door wat 
quade fortuine yeder fchult is opgeleidt, en tot dien einde de daten 
der obligatien uitdrucken , met befluit dat hy alle fijne goederen tol 
profijt van fijne Crediteuren wil verlaten y behoudens alleenlijk een daegs 
kleedt dat hy aen fijn lijf mag hebben, (c) 

f. Wat meer is, op het verfoek van een der Crediteuren, Schoon 
d' andere allé daer tégen waren , moet de veriòeker in hechtenifle 
gaen op het blokhuis , en aldær verblijven, fooJange d' oppofitie die 
ïegens het interinement gemaekt is , en die van acht tot acht dagen 
peremptoir moet worden voldongen tot duplijcq en niet verder , (d) 
afgedaen ly , fonder daer van bevrijdt te konnen worden , als mee 
borgtochte voor de geheele fchult. 

6. En ingevalle hy het ongeluk hadde dat fijn verfoek hem wierde 
ontzegt , als onweerdig het beneficie van cesfie , foo wil de wet, dat 
hy een half uir op het fchavot ten fpeüacule gefteît lal worden, met de 
Sententie op het borft, (e) en is fulks in oude tijden wel geëxecuteerd 
onder andere tegens eenen Feike Hoytes, op den 15 f ulij 1606. 

7. Maer als die ftrengheit in het werk geftelt is , foo konnen de 
Crediteuren den fchuldenaer niet langer in hechtenifle houden , al
hoewel hy volgens d.e wet aen hoer verbonden blijft , en is lbo by den 
Hove gedilponeert op den rekefte van La/trens van Voort, den 17. 
Oc¾ober 1617. Saehma. 

8. Als man en wijf te Samen dit verfoek doen, of ook een vrouw 
alleen , die is het felfde Recht onderworpen van op het blokhuis te 
moeten gaen ende gefchavotteert te worden , alfoo d' Ordonnantie 
fpreekt fonder onderfcheidt ende de gewoonte ontwijvelbaer mede 
brengt , dat vrouwen even foo wel om fchult gevangen worden gezet als 

de 
(c) 0^.3.31,1. (d) tit. yoorf, an.j. (e) m.½ 
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de mannen] en is aengaende de ceffie in cas van oppofitie foo verftaen 
in de fake van Heter Klok*, tegens Imk^ Popkçs dochter* voer Vaften-
avont 1610. Saekma. 

9. Het interinement toegeftaen zijnde blijven de fchuldenaers ech
ter al haer leven verbonden aen de Crediteuren , en zijn gehouden 
al wat fy naderhant verkrijgen of winnen, te conjîgneeren ten profijte 
van hare Crediteuren, fonder yets te moogen behouden als een bedt 
met fijn toebehooren, en van yder foorte der huilgeraden een ftuk, 
mits dat het niet en zy gout , zilver, tin, porcelein, of eenig goedt van 
Jtnnelijkheit ends -uan weerd). (f) 

ïo. Edoch onfe eeuwe is niet machtig tot onderhout van foo nau
we geftrengheit , en het Scheelt weinig of de praótijke keert fich al 
ftilfwijgende me de flapheit der Keyferlijke rechten in defen, foo dat 
abandon by de Crediteuren aengenoomen , fchier het felfde genot 
geeft, dat men door cesjîe foude bekoomen; want men ziet noit fchier 
dat yemant abandon gedaen hebbende met overleeveringe van In ven-
ris, op het blokhuis wort gebracht, ook niet dat men hem fijn arme 
nootdruft foude afhalen , foo haeft hy naderhant tot eenige beeterc 
faken begon te koomen j gelijk te vooren van de ceffie verhaelt is. 

i i , Of het mofefte zijn om fulke reedenen, waer door ook nae 
Keyferlijke rechten de ceffie foude geweigert worden , te weeten, 
als het gedaen wierde om de Crediteuren te bedriegen, of als yemant 
door moetwil en overdadigheit in verloop is geraekt, infonderheit 
ook bancquerottiers die met de noorder fon, gelijk men lpreekt, door-
gaen, gegreepen zijnde, worden niet gefpaert, maer moeten over al 
aengehouden ende gefchavotteert worden , ook die haer goederen 
verttoppen en achter houden worden arbitralijken geftraft, gelijk me
de haer helpers en heelers. (g) 

iz. Maer als'er geen bedenken van bedriegery of boos-aerdigheit 
is, foo fchoeit het abandon dat de Crediteuren hebben aengenoomen, 
ongeveerlijk op den leeft van ceffie , nae Keyièrs rechten , hoewei 
altoos waer blijft, dat de Crediteuren als fy willen, de voorgemeltefireng-
heit in alle manieren fanden kpnnen gebruiken. 

15. By aldien de fchuldenaer borge geftek heeft , foo kan noch . 
ceffie noch abandon de Crediteuren beletten , haer recht tegen de 
borge ten uiterften te vervolgen , foo om dat het beneficie van cesjîe 
perfoneel is , als om dat de borgen , tot dien einde voornamentlijk 
genoomen worden , om by gebreeke der fchuldenaers ofte by haer 

verval 
t 

ff) art, 3. (s) art. f. ende 6. 
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verval, door de borgen Schadeloos te worden gehouden ," ende Sulx 
ook, al Schoon het abandon by de Crediteuren mochte zijn aengenoo-
men, waer uit geenzins bevrijdinge der borgen valt, om reeden hier 
boven verhaelt. 

14. Eyndelijk is te weeten, dat het middel van ceffie en het mid
del van abandon Soo billijk en foo nootfàkelijk is , dat het niet kan 
Worden gerenuntieert , immers niet het abandon ; (h) want het 
onmoogelijk is , dat yemant zich Soude verbinden tot meer te 
betalen als hy in de weerelt heeft,, infònderheit dewijle de Cre
diteuren het niet behoeven aen te neemen , doch noopens de ceffie 
fal konnen waer zijn , dat de renunciatie kan gelden foo veel aengaet 
het beneficie van competentie , waer door de cedent kan ontkoomen', 
foodanigen nieuwen aenlpraek , als de Crediteuren regens hem fou-
den willen maken, Soo haeft hy het minfte wederom quam te gewin
nen, hoewel dit ook nae onfè Ordonnantie weinig in heeft, om dat 
het beneficie van ceflie Schier niet met al aen de cedenten, ook in het 
toekoomende laet houden. 

I J . Veele ftellen ook onder privilegiën van ceffie , dat een cedent 
fijn eere niet en verliefi , maer dit kan voor geen privilegie genoomen 
worden ; hoewel het waer is , dat ceffie geen eerloosheit maekt, 
noch ook abandon , alhoewel het de glim en reputatie niet weinig 
krenkt , dat men andere lieden geit te Soeken heeft gemaekt, ende 
zich felven in ftaet gebracht van fijn woort niet te konnen houden. 

16. Beide foo wel cesfie als abandon zijn van dien aert, dat fchulde-
naers eigentlijk daer toe niet konnen gedwongen worden , ende is 
geen Crediteur bevoegt, om conclufie tegen fijn Debiteur te neemen, 
dat hy gehouden fal zijn ceffie of abandon te doen; yder kan Gjn fchul-
denaer drijven met rechtelijke middelen van executie, fòohyverftaet, 
ende wil die 't uiterfte liever afwachten, als Gjn toevlucht neemen tot 
cesfie of abandon , dat is een fake die van fijn wille afhangt, daer in 
men hem niet dwingen kan of mag ,• invoegen hy vtrklaringe van 
fijn wille tegen fijn wille foude moeten doen. 

(h) çiet Zutçhtn tit. Van cejjîe »,7. 

II Deck Qüq* XLIII. KA-
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XLUÏ. KAPITTEL. 

Va» hrkyen "van Rtfåijt. 
• 

Gebruik \an brieven \än atîerminatie ofiirefpijt ende mamtreem de feheWDerfoekertj, 
met debat der Crediteuren daer teegen. Cautie daer tve motVeendig. 

i. T T leden die noch lbo verre niet zijn gekoomen , dat ly van 
I nooden hebben al haer goedt met voeten te ftooten , plee-

. B-,,.y gen wel te verfoeken brieven van rejpijt , ende attermmœtie 
vm tijt., welke by den Hove, van welke ly alleen moeten verfocht 
worden , niet anders worden verleent, als op genoegfame atteftatie 
van het verlies, ende Schade by den verfoeker geleeden, met deoor-
iàken des felfs. (a) 

z. De brieven verkreegen zijnde moeten de Crediteurs binnen een 
maent worden verdaehvaert, by peene van nulliteit, æn welke de brie
ven van relpijt, mitfgaders cautie* dat is, borgtoçhte van defchulde-
naer moet worden gepræfenteert. 

3. De Crediteuren met de cautie niet te vreeden zijnde y konnen 
daer op debatteeren ende oppofitie maken,, die van acht tot acht da-

f en moet worden voldongen, ende niet verder als duplijcq, behou-
ens dat partijen beiderzijds een maent uitftel vergunt wort, om de 

deugt of ondeugt van de felve cautie te bewijfen , (b) welk bewijs 
zijnde gedaen of ontfchietende den geenen , die het aengenoomen 
heeft te doen , foo worden nae verloop van de maeï¾t, de brieven 
voor nul of voor vaft gehouden •> nae dat het bewijs is uitgevallen , 
te weten , den verfoeker komt het bewijs te lafte , maer de Credi
teuren konen het contrary bewijs op haer neemen , indien fyv

b wil
len. Cc) 

4. Defe cautie is in brieven van reipijt foo nootfàkeljik , dat ion-
der den fèlve geen hieven van refpijt konnen worden vergunt, noch 
de Crediteuren gedwongen om te confènteeren in eenig verdrach 
by den Debiteur met de meefte part fijner Crediteuren gemaekt, het 
fy tot remis ende quiteeringe van een deel der fchult, of tot uitftel 

ende 

(a) Ord, 3.30.1. %i (b) art. 4. (<=) art. 4. 
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ënde atterminatie Van tijt, en « ook^alfio geoor deelt in de fake van Sjonk, 
Wijnja^ tegen T . van A. den 9 December 1619. Saehma. 

f. Wanneer het refpijt wettelijk is verkreegen, foo profijteert het 
ook de borgen van de fchulderiaer, lbo verre iy niet hebben gerenun-
tieert het beneficie van ordere , anders van dïfimfie, ende geduirende 
dien tijt ftaet ook de loop van intereiîên ftil. (d) 

6. Als 'er dan génoegfåme cautie wort geprâsfenteert, foo kan een 
fchuldëflaer, die van het meeftended der Crediteuren uitftel verkree
gen heeft , óf ook een vrywiÜig remis ende quiteeringe van een ge
deelte , de vordere Crediteuren met autoriteit des Rechters daer toe 
krijgen , dat fy tot het fèlve remis of atterminatie moeten koomen j 
het welke de reeden van billijkheit ende niet fòo zeer van de fchulde-
naers als van de Crediteuren felfs heeft gedaen invoeren, op dat niet 
een of twee dwers-drijvers een géheelê boedel én een goedt acçoort 
louden te Ichande maken. 

7. Het meerder gedeelte dèr Crediteuren wort niet geftelt nae 
de hoofden , of nae het getal der Crediteuren , maer riaë de fofti-
me en nae de grootheit der fchtilden, invoegen dat een Crediteur 
van duifènt guldens foo goedt is , als tien van elk hondert gul
dens , de weerdigheit en deftfgh'ert der perfoonen van de Crediteu
ren koomt in delen mede in achtinge , ende alles gelijk zijnde, foo" 
Wort het milder ende beleefder gevoelen, voor het fcherpe en ftrenge 
geftelt. (e) 

8. Eenige willen dat het meerendeel der Crediteuren *, het min
dere kan overftemmen , foo veel aengaet het uitftel van tijdt , 
maer niet ten aenzien van het remis , behalven in twee gevallen, 
ten eerften, als de fchuldenaer op de loop ende voorvluchtig is, ten twee
den , als hy doodt is , ende geen erfgenaem zjch op doet, maer als een 
fohuldenaer fèlf voor de handt i s , dat alfdan niemant foude gehou
den zijn van fijn recht te laten vallen, om de wille ende het exempel 
van een ander, (f) 

9. Schijnt echter , dat de fèlve reeden en billijkheit is voor het 
derde geval , waer van hier gefprooken wort ; altoos onlè Ordon
nantie fchijnt dat duidelijk mede te brengen , zeggende , dat nie
mant gebonden is eenig uitftel te geeven , of e enig deel van fijn fchult te 
quiteeren , om het verdrach van de meefle part der Crediteuren, finder te 
fiellen cautie; waer uit volgt, dat als'er cautie geftelt wort, de noot-

Q_qq z wen-
(i) tinton Matth. de judic. difp. i^.tb. 67, & 68. (e) l 7- §• 17 & 

uit. I. 8. /. 9. /. 10. ff, de Taòlis. ff) jinton. Matt, d. difput. tb.7. &fequ. 
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wendigheit daer is , om het minder gedeelte te doen volgen het be« 
fluit der meefte ftemmen. 

io. Maer het is fwaerlijk toe te ftaen , dat perfooneele Credi
teuren , of andere die kennelijk in gevalle van difimfa niet kon-
nende krijgen , fôo veel gelden Souden in defen, gelijk eenige 
willen , als andere die de befte hypoteeken hebben , want alhoewel 
de wet geen onderfcheidt tuflchen perfòneele ende hypotekeere Cre
diteuren maekt, foo wil de reeden echter, dat daer op moet wor
den gelet , ten einde die geene , die men voor heenen, weet dat 
niet fouden konen krijgen , geen Wetten aen de andere koomen te 
Hellen. 

i i . Als het meeréndeel der Crediteuren niet kan worden bewoo-
gen , om vrywillig uitftel te geeven , lbo kan de verleegene fchul-
denaer zich keeren tot het Hoff, die by ons in defèn heeft het recht 
van de Souverain ende verfòeken uitftel vaneen, drie of vijfjaren, 
onder cautie ende riae den ftijl reede verhaelt, meer als vijf jaren wor
den niet taegejiaen , en dit is de reeden, dat fòodanige brieven gemei-
nelijk qmnquenelkn, dat is vijf jarige brieven worden genoemt, ende 
behooren die geenzins fonder borgtochte toegeftaen te worden , ge
lijk uit het voor verhaelde volgens Ordonnantie verfiaen ende ge-
iegt k 

X L I V . KA-
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II. Boek, XLIV. Kapittel. 

X L I V . K A P I T T E L . 

Van 'Boedels Curatoren ende immiflîe is de goederen^ 

Boedel-\>oogt Wanneer ende hsegejielt Wort. Immiffie in de goederen ftanneerplaets 
• beeft- Eerfl "toeegens Legaten. Ten tlveeden, "toeegens ongebooren Vrucht. En

de ten derden, in plaetfe ~i>an executie ; tfder op dan "Peei "volgt een boedels Cu
rator , die niet representeert de Crediteuren > maer den Debiteur anders als met 
een JtBaarius y>an de Crediteuren. 

't. "'Ski "T Ae gedane ceffie en abandon van goederen , zijn de Cre-
I ^ J diteuren gewent, of alles te gelde te maken , 'en nae or-

' —*- ^ dere van preferentie te deilcn, het zy met onderling accoort 
of ten overftaen van Commiffaris , en ondertuflchen of foo lange 
fulx niet raedtfaem wort gevonden, de goederen te laten bedienen 
door een Curateur van de boedel, die van de Rechter w o r t ^ -
«uthorifeert nae de keule, of ten minften met toeftemmingeder Cre
diteuren. 
• z. Het fèlve gefchiedt ook als de Debiteur voorvluchtrg is , of 
hem ielven verbergt ende in Rechte niet verdeedigt wort , als mede 
Wanneer hv geftorven zijnde geen erfgenaem en heeft, (a) 

5. Nae kechten is het verfoek m dele gevallen , dat de Crediteu
ren moogen worden geimmitteert in Ae poffesjïe der goederen , dat is r 
m bewaringe van alle de goederen j en van dele immisjîe zijn drie 
oorfàken by de wetten bekent, om legaten, om ongebooren vrucht, 
en om fchult-recht te bewaren j (b) van deiè laefte foorte wort hier 
eygentiijk gehandelt. 

4. Van de immiffie ter fake Legaten is voor defen gefprooken, te 
weeten , als een erfgenaem met legaten befwaert zijnde om tegen 
ièekeren tijt, of onder een conditie te betalen, geen borge ftelt, foa 
.kan de Legataris verfoeken om geimmitteert te worden in de poffèffie 
van alle" des fterf huis goederen, foo lange tot dat hem feekerheit no
pens de legaten werde gegeeven. (e) 

f. Ende zegt de W e t , dat fcboon het legaet zeer gering is, d'immiffie-
Qcjq 3 nocb 

(a) t. tit. ff. Quib. ex cauf, in pvjf, eaf, @> /égf. (b) /. 1. d, tit,Qtùb*e.xca#p. 
(e) W.jit.ff.utmpoJJJegttt, 
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41.4« ÂHeedenfttaegfe fycbti'geleeriheye. 

nochtans in alle des boedels goederen gefchiedt, het welk echter vee-
Ie meenen dat verandert is door een nieuwe wet , invoegen d'immisfie 
alleen foude moogen gefchieden, nae proportie, van bet legaet, finder wijders, 
't Welk is het gemeine gevoelen der Meefters , fteunende meer op 
de billijkheft ende pra&ijke, als op de woorden der wet; in allen ge
valle is lêeker, dat de verkoopinge die nae de immiffie pleegt te vol
gen , niet vreder als tot de waerdije van het legaet ende de koften 
daer over gevallen kan gefchieden. 

f. Wegers ongebooren vrucht gefchiedt Immisfie, als een vader in 
fijn teftament ftilfwijgens heeft voorby g¾aen hetkint, wær van fijn 
Kuifvrouwe bevrucht was, want eer dé vrucht geboren is, kan tegen 
het teftament anders niet worden gedaen, als dat de moeder inde poi-
feflïe des boedels geftelt , ende daer uit onderhouden wort , tot dat 
de geboorte volkoomen recht geeft, om het Teftament te verftietigent 
of dat het fèlve door misgeboorte beveiligt wort. (d) 

6. Indien een vrouwe door loogen van Iwariger te zijn', in het be
zit der goederen is gerækt, foo wort Jy eerloos, en kan aengelproo-
ken worden om alle Schaden en interenen daer by geleeden; het fel-
ve gefchiedt ingevalle fy het bezit ̂ der goederen op een ander ter qua-
der trouwen mochte hebben overgedragen , ende de nieuwe bezitter 
kan door een potfejfoir interdiB; daer weder uitgezet worden, (e) 

7. Tot voorkoominge van fodanige bedriegerijen kan de geene,1 

die 'ex afin geleegen is, verfoeken,., dat de vrouwe die haer Zegt uit de 
overîeedene man fwanger te zijn,, door vijf eerlyke vrouwen haer des 
verftasnde onderflagen worde ; Men kan ook Wachters by de vrouw 
een maent voor de tijt van het baren, ende nevens het barenfelfsftel-
len of eenige die daer op paften., ten einde geen valfche vrucht onder-
eeftooken worde, (f) welke dingen by K-eyferlijke Rechten vaft-ge-
îleît, ende niet afgefchaft, by ons noch heedenüaegs ïchijnen glaetfê 
te konnen hebben, hoewel zelden vàrvalt. 

8. De derde ooriàke, te weeten, van fchuldtbewaringe heeft fijn 
gebruik in de eerft-verhaelde gevallen,, wanneer een Debiteur vluch
tig is, ofte zich verfteekt, dat hy met geen.citatienkan beloopen wor-
de¾tv, dan konnen'de Credituren mede verfoeken immufie m de pojjèsfie 
van alle fijne goederen , gelijk_re:ede gez.egp is. 

9. Behalven defe foorten van immisfie in alle de goederen, lbo is 'er 
een wegens gevreelde fchade, waer door men verfoekt immisfie in een 

bouw-
fd.) tit ff.de Ve«/r. in poff. milt, (e) út, ff, fi \tntr, tism. mul. inpoff. (f) tit, 

ff. de Ittfpic. Ventr, 
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II. Boek, X L I V . Kapittel. 4 , f 

bonwvallig huis waer vaa men ongemak te vrefen heeft, doch hier van 
is oek^al elders gejprooken. 

io. De immiffie om de drie verhaelde ooriàken geeft fodanig bezit» 
recht niet, als in de bruikverkrijging en in de pejfejjòtre middelen wort 
vereyfcht, maer fy geeft de bewaringe der goederen en der vruchteft 
daer uit voortkomende, tot welken einde als gezegt is, eefl Curator 
des Boedels wort geordonneert, die alles gelijk een goedt huifvader 
moet beforgen , wat tot gemelte bewaringe van nooden is , ook de 
warenj, die niet duuren konnen mach hy verkoopen, hoewel onder-
tuflchen de eygenaer niet verbaaden wort op ende ontrent het goede 
te zijn, het felve te bouwenend' onderhouden, mits daer van geen ge-
aot treckende, foo lange de immiffie niet is opgeheeven, het welke 
gefehiedt, als d'oorfàke waer door fy is toegeftacn geworden, koomt 
òp te houden, (g) 

i i . Immisjte om fchuldtbewaringc enaenftell½ge van een Curator 
over een defolate boedel wort meeft gebruikt, en is de Curator niet te ach
ten alseen gemachtigde van de Crediteuren» maer als repræfenteerende 
de perfoon van de fchukfenaer ,-en die het regt des felveneoflfent, metaen-
fpake te. doen ©p fodanige lieden enåe-goederen, als de fchuldenaer fel
ve konde gedaen hebben. 

ïz. En daerom als een Curator van luiken boedei met hypotekai-
rc actie gaet aenfpreeken , de lieden ende de goederen waer op 
de Crediteuren dat Recht van aenfpraek hebben , foo flaet hy 
fijn bijl op een oeft , alfoo hy Curator van de boedel zijnde geen 
qualiteit heeft , om het recht van de Crediteuren in het werk te 
itellen. (h) 

13. Een ander is het , als de Crediteuren ziende dat de Debiteur 
hoewel voor handen zijnde r geen reddinge maekt, eyfch voor recht 
tegen hem neemen , ten einde hy lal gecondemneert worden om te 
gehengen ende te gedoogen , dat de Crediteuren foo veel van fijne 
goederen verkoopen , als genoech fâl zijn tot hare betalinge, zegge, 
wanneer hy in gebreeke blijft om luix te doen ; want de Crediteu
ren hier toe condemnatie verkreegen hebbende konnen yemant ftellen 
om de verkoopinge te doen, en alles te redden wat tot erlangen van 
haer competentie van nooden is, ende fuik een gelaftigde vertoont dan 
waerlijk de perfoonen en het recht der Crediteuren. 

14. NaeReyferlijke rechten moeten ook, die geciteert zijnde, niet 
verichijnen, wel lijden, dat 'er immisjte in haer goederen gefchiede, 

(g) dix.adtit.ff.deCupat.bon.dand. (h) Sánd 3,12.24, 
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4.16 Heederifdaegfe ¾echtsgehëtihéyt. 
om datfe niet konnen worden gedoemt; maer hcedenfdaegs gaet men 
tegens haer tot ejndelijke uitfpraek toe , ende foo is de ixomiffie niet 
van nooden noebte gebruikelijk. 

iy. Wanneer echter een zeer overlaeden Debiteur reede van fijn 
Crediteuren is overwonnen , en het blijkt dat hy fijn faken verwaer-
looft, ende nergens nae omfiet , het Schijnt dat alfdan de Crediteu
ren fouden konnen eyfch neemen ten dien einde dat hy fbhoon voor 
handen zijnde, fòude worden gecondemneert te gehengenendetege-
doogen , dat de Crediteuren in de pofFefïie van alle fijne goederen 
Worden geimmitteeit end' dat 'er een Curator van de boedel fòude 
Worden geftelt, die de huiren en vruchten foude ontfangen , ende 
voorts foo veel tot betalinge van de boedel noodig was verkoopen, 
ende is foo by den Hove geweefèn in fulke omftandigheeden voor de 
Crediteuren van feekere echte lieden voor kerftijt 1680. Soude echter 
niet meenen, dat men conclujle foude konnen neemen, gelijk eenige 
Crediteuren in die fake meinden te doen , ten einde de Debiteuren 
fouden worden gecondemneert hare goederen te abandonneeren, want 
ålfoo dat is een werk van eigen wille , foo is 't niet wetmatich, daer 
yemant toe te doemen , dat hy verklaringe van fijn wille tegen fijn 
wille foude moeten doen. -

16. Defê Curateele is eigentlijk geen publijk ampt, ende men kan 
daer toe niemant dwingen, gelijk tot geene adminiftratie van goede
ren , immers niet fonder merkelijke reedenen, want als het anders niet 
kpnde ingefihikt worden, foude de Overigheit yemant daer toe konnen 
verkielen, ende mogelijk ook tegens fijn wille dien laft opleggen, (i) 

17. Het fèlve foude ook konnen gefchieden, ten aenzien van goe
deren van een uitlandig perfoon, dien men niet en wifte waer te vin
den was, en of hy levende of doodt mochtezijn, maerdiergehjkege
dwongen Curateur foude geenfins tot borge te fielten gehouden zijn, 
waer toe anders, verplicht zijn, fodanige die uit de naefte vrienden haer 
aen præfènteeren tot bewaringe en bedieninge der fèlver goederen. 

18. Dit is een geval, dat al dikmael te paffe kooffit, dat yemant 
krig buitens Lands zijnde geweeft fonder dat kenniife van fijn doodt 
zy, de n¾efte Vrienden de goederen eyfehen. Is geen ander middel, 
als dat hun de goederen werden iageruimt , onder hautie van te ful-
len reflituceren als de vermifte perfoon mochte voor den dach koo-
men, en dat onder de qmüteit van Curator of bewinthebber des boe
dels , ende niet van erfgenaem, die hem niet toekooint, foo lange des 

ande-
(') Satid.2'9.11. 

wumkes.nlwumkes.nl



Il/Boek, XLV. Kapittel. 417 
anderen doodt niet kenbaer is, door tijdinge ,of wettelijke Prefumptie 
van fijn ouderdom. ' : . . . ; 

19. Wat aengaet de plicht van dele Curateurs , ende de neerftig-
heit die fy moeten bybrengen, is ongeveerlijk het felve te verftaen, 
dat elders van andere Voogden en Mombers is geleert, te weeten dat 
fy de plicht van goede huisvaders moeten betrachten ende boeten 't geene 
dat fy daer tegen hebben gedaen , immers ten aenzien van de Credi
teuren , want ten aenzien van de fchuldenaer fchijnt de Curator"niet 
verder gehouden te zijn als tot getrouheit en boetinge van grove 
flofheit, om dat het door fijn fchuldt daer toe is gekoomen , dat 'er 
een Curator heeft moeten worden geftelt. 

20. Defe Voogdije wort geëindigt, als de faken des boedels gered-
det ende ten einde gebracht zijn, of als de tijt, tot welken het bewint 
isaengenoomen, verftreekenzy; want, omdatditgeenpublijkplicht-
ampt is, foo kan daer bedingft van tijt plaets hebben, dat in minder
jarigen Voogdije niet maggefchieden. (a) -

X L V . K A P I T T E L . 

Van Jpfel. 

JVat afpel %y ende "toaarom'tis ingeVoert. Wâttrappen \an \AppelinFriefiandt 
gebruikelijk. Van Tvat faken geappelleert "toort. Op *toat "totjfe't ^Æppel Tftwï 
aengeftelt. Jtpoftelen ende gebruyk in dien. Citatie in cas Van anticipatie, îro-
ces Van hippel- Fatale tijden ï>an ,t jtppel. Communie Van hippel rppee^ins 
Verftaen, Bffebï Van jîppel in 'Hat faken cedeert, 

1. I P ' ^ E ' executie der fententie wort dikwils opgehouden door <v^-
I jpel* ' t welke niet anders is, als een beroepinge van een fenten-

.•*»•—*-̂  tie des Needer-rechters , iet' een die hooger is , ofte van be-
noeminge tot een publijke bedieninge, daer by men zich befwaert vint\ en
de wort niet alleen het eerfte appel aengeftelt , als yemant hem be
fwaert vindt over den geheelen inhoudt der fententie , of het voor-
naemfte gedeelte deffelfs, maer ook als yemant in de koften gedoemt 
is , of in een andere qualiteitals behoorde en die hem nadeelig is, dat 
ij-, foo dikwils yemant kern befwaert vindt. 

I I Deel. R r r z. De 
( 0 dix. ddtit. ff. àe Cwat, bon. dand. 
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£1$ lièédèhfduegfl} T^åehts^éleêkhiyL 
" & B e ieedétten Waërbm. appel is ½gevoërt,- tàp vèotmtaer^k. drie; 

ten eerften, omdat het oordeel van de menfçben lichtelijk doolëiï kan, 
èú âe hervatte• forjre cijfer is; ais de eérfié, daer by kóömënde, dát de 
Nëëder-rëchter-ftoelén fooi wel niet befteît zijn mét wijfë Rechts- geleer
den, als de höogë báncken eüde Hoeven, infòrïderhëit by ons, al-
waer dó fentëfttrèri in de Needer-gerichten flëébfs op het advijs van 
eettAdvötáe¾ jsfé¾geri áfgédaéfi te woï'dèn. * 
" ¾ Üë tweede- teédën is j om dat de NeèdêNrechters ter plaetfé 

d¾¾f îy w¾ónërimeër gèlëëgéritheit hebben väh vMerit-̂ cf vyantfchap 
mèt pàftituHeren te maken ëndë te vervolgen , als dé Hooge Rech
ters opeen ander plaetfe wonende. 
' L 3L>e derde reeden is , üih dat de macht der Nëédër-rechters te 

groot èridë te nàdrüc'kelijk foude zijfli indien van hare beVëëlén, uit-
fpi¾ën, teridè fèntentieri j geen beroep tot hoogër macht konde ge-
fchiedëB ', enföúde fôö áëri den Oppermacht als aen dé onderlàten al 
te laftig vallen. 

5-. .Nochtans is het Schadelijk voor het gemeen, dat 'er veele trap* 
pen van tAppel in een RepMijke zijn vaftgeftelt, om dat de lieden daer 
door feer langh in hare fäkén Worden opgehouden, ende uitgemergelt.. 

6. In Frieflaudt foude het niet beeter konnen zijn als het is, want 
gelijk het zeer heüfâem is, dat de lieden van de Neederrechters be-
fwaert zijnde, konnen appelleeren, foo is ook wijflelijk geordonneertr 
dat 'er maer een appel mach vallen .» 't welke gerjçhtek wordt aen het 
I^¾^grovinciael. ,¾ ... - ' 
„V.¾ "Ejdpcj} in polîtijkq iàken zijn twee trappen van Appel van de 

Meede^^reëhtera, tot de Heereh Gedeputeerden ,, eh van defe tot de 
Heeren Staten, ende in kerkelijke laken zijn noch meer trappen j Want 
eerftelijk van't gewijlde by een kerkenraedt valt appel aen t' Claffis, 
van 't Claffis aen de Deputaten van 't ¾rnodus,. van defe wederom aen 't"" 
SyriódüS ïèlfs, ende dan noch van de Synodale Sententie 4 aen de Sta-
t¾ft "des llàridts; wèï tè wëëfën, als het áëngaèt iàkëri v¼n het uiter-
lîj¾; k¾ke-Dëftfer, want faken van lêere ëhde dilcipline koomen niet 
tot 'de* Hëerèn Staten. 
" §. ïti ldëinë civij†e Sakçh köhhën óók w¾l rnèef traden zijn, ge-

J \ ¼rt üïtfprafcën der Toliçj-Meeflérs wort gëH^pèlleert aen de Magi-
¾t¾¾'áe van daer, aen't HófF. . . ' , 

-¾J. 'Wy 'fprëëkéh alhier van rëchtïakëh, énáe wei van civik, maer 
niet van crimineel?, dewijl niemant daer van òordeelenkanaîs¾, HofF 
afte¾ü; van't welke nopens'ertmineek dingen, geen beroep valt in ee-
niger manieren. *iò. ¾Maèr 
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xo, M¾-*" if&¾lie dingen ¾ffc flf^pfjJ.^a¾Bt allee« v¾Ö ,4efi¾©v.e fen-
îentiea , m§ej:e¾k½y\an ;ald£rh.¾ëSe j¾ter¾K¾üen,, fonder onderfebgit of 
de befwarefijjfe fiee,dig dmrt of met , j¾e van ¾Oe yçrdei$ beCwarenii¾n 
•door aptjKMpôerrienten, pfte fceyeelen yan de ¾Ceeder-rechters veroor-
i¾ekt, dat &Ú00 n^e ¾ej: J¾ufdijke rec¾t tçgiyis hçt Key-ferlyk by .ons 
acngenoomen is. (b) 

i i . Viopr he-t '¾eyfefs recht is dienteaeeyens. defe zegden, .d¾t door 
ftlle die kleine ̂ ppe^en xe ¾eelüeepsiisidesec¾i¾&kçn wort yeroorfaeM» 
«naer gewichtiger is de reeden yan reddinge der irigezeetenen tegen? 
de onbiû¾k½ede.n yan hare Onder-oyerheeden ;ende officieren, waei 
op het Paus-xecht in ;defèo eode onfe praâjjke ¾iet, 

ia. De :ji¾a¾er.e vap appql j¾ep te ÄeJlen., is .tweede¾ley, bymoriáè 
•çf by gefchrifte. by monde .gefehiedtihetvan definjtipe femntim gamfe 
het gerichte , waer onder ook gereekent worden ^ de jtaxatjeo by tde 
Nseder-rechters .gedaen,; maer van taxatiender i< ö̂mtn¾¾rien van den 
jHovewort ,ra*¾4tó,?yerfbcht, doch -uitspraken yan f, rjefemtjmbjïComr 
.miflàris yan den ,Hove .gedaen, zijn de .gewoonlijke .ojcdçoï ,van appel 
.onderworpen, alsook úetmátien ymhmkn % wdioràtm^ .ejade audêre 
.y¾n groot belang, (c) •"...,- ••-•".:. 

13. Schriftelijk gefchiedt ,het .nae ¾ .afgaén des gerjqhtes bitwen j o 
•dagen, als mede vaainterlocutoirefententien,proyjfien totnamptiflê:-
.¾nent, ende alderhande extxa-pdwakbciwavenlffen, ende moeten alfdan 
(de reedenen van .befvvarenifle voorgeftelt enyerkteertgorden ,:ù>open^ 
4e de tien dagen-van de ogenblik, der fintmtie af, tot de» felfden .ogenblik, 
des tienden dêags d&er Mn. (d) . . _ 

14. Ten ware de gedoemde geen Jgnnijfi van de mtfyrakemochte hekken 
gehadt, want dan.loopen de tien dagen yan die tijt af, dat hy ' t ge-
jsveeten heeft, foo veme Joy geen Procme¼r int Gerichtegebadt heeft, 
want die het .appel .moeite hebben.aengeftelt, gelijk .elders geasgtk. 
doch foo de meefter fijn verhael op den -Procureur wegen/,arinoede 
•niet konde neen¾en , foo kan hy'wlief yerfoekennegens het ̂ verloop 
van tijt. 

ij. rD¾demael de uire zelden wort uitgedrukt indememorienvan't 
Appel, foo isweigehapert, of detiendagenmœftenverftaenworden 
.verloopen te zij n als 't op den tiendeadach ware gefehiedt. Weete by den 
JHove in fuiken gevalle het Appel tczijnaengenoomenakmaervande 
dachblseke; tenware de -<u4pf'elfeerde 'konde aenwijjm, dat de laefiemre 
van de tiende dath bybst aemUiiœ van't appel rede verhopen.WAS. 

t R r r 2. .16. De 
(b) Ord.3.2,art. 58.60. (<) tit.yo0rf.art.5i 60." (d) art,y>oorf. 
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f * ^ ^ j^eedenfdaegfe J^chttgeîeéShe^t, 
x6. t>c Ordonnantie zegt, dat een Appellant van ándere befwareflifîên 

ais définitive fententien gehouden is in gefchrifte binnen tien dagen te ap-
pelleeren, [onder dat hy het by monde vermach te doent en is fodanig ap
pel afgeweefen op exceptie daer tegen geftelt den 19. Martij 1680. 
tuÜ'chm Pijter Wijbes M Mackum appellant en excipieerde ende Schelt e Ga-
bes Reinfina mede aldaer appelleerde ende excipient. 

17. Dé reeden waeföm het by monde , ftaende het Gerichte niet 
kan gefchieden is , om dat tot fulke uitfpraken partijen niet worden 
geciteert, die daerom van het mondelinge appel geen kennifle altoos 
îouden konne'n hebben : en dewijl tot interïocutien die op bewijs zijn 
geweeft altoos citatie valt, foo wort verftaen dat van interlocutoire fen
tentien die geïnterioqueert zijn geweeft , by monde wel kan wor
den geappelleert, gelijk in de Jèlve fake Rechtens fòude geweeft 
zijn, indien fy op bewijs ware geweeft; edoch het gebeurt niet veel, 
dat fiilke interïocutien weder geïnterioqueert worden, behal ven in don
kere faken ende die van gewichte zijn. Blijkt dan, dat in defen geen 
plaets heeft het onderfcheidt, of d'interlocutie kracht ende ejfetï van de-
•finitijf heeft, of niet, gelijk men anders foude¾konnen hebben gedacht. 

18. D'Ordonnantie wil ook, dat den Appellant aen den Rechter en
de aen dèn wederpartije fijn appel lal laten verkondigen ende infinue-
ren , 't welk mede verftaen wort binnen de tien dagen te moeten gefchie
den ; wat aengaet de infinuatie aen de weederpartije , die is nootzake
lijk ende nagelaten zijnde maekt nulliteit ende verval van't appel, 
maer d'inGnuatie aen den Rechter, boven endebehalven het rekeft toe 
verfoek van appel binnen de 10. dagen aengeftelt, isfooeevendrachtig 
niet in ' t gebruik ende naegeîaten zijnde, pleegt het appel niet te doen 
vervallen , nademael 't effec¾ van die infinuatie door het infinueren. 
van het Rekeft genoegfâem is vervalt , ende alfòo is by den Hove 
verftaenin de làke van Hanfi Hermannides appellant, ende excipieerde te
gen A. C. vjm H, den 1679. 
• 19. In 't appel w^>rt doorgaens bygevoegt het verfoek van Apo(ïe~ 
len of Epiflolen ( ' t is een woordt) welke niet anders zijn als brieven 
van de Neederrichter aen 't HofF, waer in bekent wort gemaekt wie 
geappelleert heeft , en in wat faken , met de voornaemfte reedenen 
van partijen hun eyfch ende antwoort ende d'uitfprake daerneevens. 

a a Defè apoftelen moet de Neder-rechter verfocht zijnde, binnen 
30 dagen nae de fententie verfeegelt, in gefchrifte leeveren ende fbo 
verre de Rechter weigerachtig mochte zijn, kan de appellant van het 
HofF verfoeken brieven van inhibitie ofte comfulfirien , waer door de 

Nee-
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II. Boek, XLV. Kapittel. 4*1 
Needer-rechter bevoolen en des noodt gedwongen wor t , om defel-
ve te geeven , die hem ook wel voor het einde der 50 dagen kon-
nen worden verleent, als de fake geen uitftel lijdt, en hy daer van 
by de Needer-rechter voor twee getuigen die Schrijven konnen, heeft 
geprotefteert, en daer van certificatie aen den Hove getoont. (a) 

2,1. De Needer-rechter moet ook den Appellant een tijt voorfchrij-
ven, binnen welke hy de Apoftelen moet aen den Hove præfentee-
ren , ten langften van z,es weeken , of eenigen korteren termijn, nae 
geleegentheit van faken ; ende foo verre de Needer-rechter geen tijt 
mochte hebben geordonneert, foo wort evenwel verftaen, dat het ap
pel binnen zes weeken moet worden geintroduceert ofte geprœfenteert, 
anders gaet het verlooren. 

^^. Nae de præfentatie van het appel volgt het proces , ende ten 
eerften leeveringe van het libel , hy ' t welke de appellant moet overleg
gen de geëxtendeerde lèntentie van de Needer-rechter, metdeneyfch 
ende antwoordt aldaer genoomen, als ook de prælèntatie, foo wan
neer het gefchiedt is , dat de appelleerde op een prœfintatie mach hebben 
getrmmpheert; daer van yets ontbreekende, wort het appel afgeweefèn, 
niei helpende, dat de appellant voorwendt partijdigheit en onwillighek 
des Rechters, alfoo hy daer tegens compulfirien hadde konnen bekoo-
men, en is foo verftaen in voorf. fake van Hanfa Hermannides contra 
A. C. van H . 

a¾. Daer is geen feekere tijt by Æordonnantie geftelt, binnen welke 
de Appellant libel foude moeten leeveren , en daerom gebeurt het 
veeltijts, dat de Appelleerde hem betrouwende op fijn recht, den Ap
pellant citeeren laet in cas van ^Anticipatie gelijk men het noemt, ten 
einde hy fal gehouden zijn het appel aen te Hellen, of ' t felve te ver-
faken en voor altoos afftant te doen ten dage dienende moet de Ap
pellant aenneemen om libel te leeveren, of anders als hy niet com
pareert, wort hy door dilpofîtie van Commiffaris op de Rolle verftoo-
ken van appel, ende dat door profijt van eenverftek; boewei het bil
lijk fchijnt, en ook alfoo by eenige Heeren wel is waergenoomen, 
dat den appellant noch falfs recht gelaten wordt voor drie weeken of 
een maant tijts, met ordere om de dilpofîtie aen hem te doeninfînue-
r en , gelijk^hier boven reedegez.egt is. 

24. Want alfoo de eyfch in cas van anticipatie niet anders is noch 
zijn k a n , als om een feekeren tijt door't HofF te hebben voorge-
fchreven, binnen welken den Appellant fal moeten voortvaren, foo 

R r r 3 kan 
(*} art. 61.65.54. 
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lim hf verflek ea difp$ti* -daar op id^jf osfe sfet ¾»à^-gegaea 
.«rorden. . . . . * 

¾5„ Edoch als de appellant felicitatie hcæftaiitgegeeyen, «jdetea 
áage dienende niet compareert, foo wort hy buitentwijvdteneerften 
en te rechfie verftooken , gelijk in de eeráte «ïftanäe gefctedt ¾açf; 
tircumàuftie, maer ½ cas vau appel is iet fe© veel te erger, om .dat 
niet alkeen d-intantie, gelijk fey¾.eerfte proces, maer het ganfche ap
pel verlooren wort, door eiren als de fake kaomt te .dienen voor "het 
4¾ofF de fatale tien dagen al lange ver&reeken zijn-, jende het appel ia 
geenerley wijfe kan worden hervat-̂  iiykan, als het hemgoedtdunkt 
yan het appel afftaen., doch niet anders als met de kaften. 

16. Deiè tijden om het appel aen te ftellen etit¾ntroduGeerea^geîîaeinc-
îijk fatalia .genoemt, konnen met inwiüinge van partijen, ©foto gewich
tige reedenen* door den Rechter worden verlengt, hoewel in de ka
mer van Spier, noopens de tien.dagen anders wort onderhouden; Voor 
den Hove is hier van gehandelt den 17 September 1679. over het re-
keft van de gepoftponeerde Crediteuren van Eranequer, tegen de ge-
præfereerde Crediteuren der lelver Steede, waer by d'Advocaten der 
cerfte te kennen gaven, dat £y het Appel van~de fententiedes Com-
«ïifîâris niet konden aen de Appelleerde kteninfinueeren volgens Ordon
nantie, om dat der lèlver Advocaten het sxploiÜ niet Wilden aennee-
men , ende de Meefters buiten de Provintie woonden , dies ly ver-
ibchten vaïlenginge vantijt, het welke moegelijk aen haer wel toe-
geftaen foude áijn gewonden, maeræcbterwierderaetfàmergeqordeek, 
.dat de conclufa van het rrekeftifoude worden geamplieert met verfoek 
dat der Appelleerden Advocaten mochte worden geordonneert d?inú> 
nuatie aen teneemen,, wordende geoordeelt, dat haer laft in de fake 
«och duirde, ende :niet was geëxpireert met d' uitfprake des iCommii-
iâris van den Hbve, riewijle.baer de geheele fake, foo langedie voor 
jdenlHove mochte-hangen, was aenbevoolen. 

2,7. Anderzinsjhébiîen ,wy voor delen gezegt dat 'Procureurs weige
houden zijn te appèlleeren, áls haer meefters hebben gefuecum½eért, 
ende dat ook Je Procureurs der appelleerden moeten ïUen d'infinua-
tie'áár Appellanten, nopens^mterhemien , omdat áîfdan haer kft noch 
duirt, en îy de meefters vertoonen:uitfpraek van præferentie is wel 
een definitijf, rmaer omdat d'eerfte uitfpi¾ek van preferentie en-het 
appel beyde voor den Hove valt, foo duirt de laft der Advocaçen 
nootwendiglijk tot het uitdragen der-fake toe, in plaetiè dat -een de~ 
finitive voor de Needer-rechter zijnde gevallen , des Procureurs laft 

aïdaer 
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IL Boek, X.LV. Kapittel. 4 ^ 
aïdáer kennelijk uit is, die vervolgens niet kan worden verplicht tor 
het aenneemen van het geïnfinueerde appel r dies in fuiken gevalle-
^appellant foude bevoegt zijn ûm foo veel-tijts verlenginge te verfòe-
ken als van nooden was om het appel aen fijn meefter te doen infinue-
ren, Waiît nood heeft geen Wet , en kan ¾r relief en reftitutie van* 
hét -verloop der tien dagen worden verkreegen , gelijk 'er gewiffelijk 
kan, Wat foud¾r in de weeg zijn, dat men om even foo gewichtige 
reeden geen uitftel foude konnen verkrijgen eer de tijt noch verloo-
pèflwas? 

48. Wat aengâet het fatatl van 't appel te præfenteeren , dat ka» 
met confent van partijen buiten twij.vel verlengt ofte verkort worden, 
maer niet by den Rechter y foo bet fchijnt , om dat d'Ordonnantie 
zégt dat x£Appellant defelve kán dwingen door Hofs brieven om bin
nen de ¾o dâgeti en fomtijts eerder Apoftelen te verleenen', en om 
van het HoflF fodanige verlenginge te verfoeken, fchijnt befwaerlijk 
géöoeghl¾me reedenen te konnen te paffe koomen; lbo 'er echter naer 
réchte eenige mochten gevonden worden van nootwendigheit , het 
HofF foude nae rechte Wel eenig uitftel konnen geeven y gelijk ook 
de vèfièhginge van de tiert dagen by het HofF fòude moeten wonlen» 
v¾tfòcht, Mfio dè macht âtr Needer-rechters in die fake metdefèfiten-
tïé geüèeten is. 

49. Dat , ende hoe verre de procureurs konnen en moeten appel-
lèëren vooï hare meefters, hebben wyreede vvordeftn gezegty voog
den M Mombers kottoen ende moeten ook appelleeren voordegeene 
waer over fy ftaen , by gevolge een man ook in de falie van fijn, 
vrouw, (b) 

'50. Een moeder kart ook appelleeren in de fake van haer foon en
de voorts alle nabeftaende perfoonen , onder cautie de rato ofte vart 
goedtkettrtinge, geîijk^elders •van de eerfle inftamiegezjegt is. (c) 

¾ï. Alle de geïnterefîeerde konnen ook ¾ppdleeren «n het appel 
vêrvöîgèâ , fchoòh de fetïtetitie tegen een ander ukgefprooken is r 
mits hy betoôrte, dat¾r hem uit Wettelijke-oor laken aen geleegen is. (d) 

52. jàè wanneer véeltnedegenoöten vaneen fake zijn, welkers mid
delen van dëfeniîe zijn een en de fèlve , kan de gene die niet heeft 
gëäppellëeft, 'deel máken aen höt-apperbyeendergenodtenaengeftelt, 
en foo by koòrtït te triumpheertn, hy wort der victorie mede deelach-

(t.)/ 4$. i&feqqj.ç. ff.de yfppell l.z.ff.jtnperal.cauf. jfpptï. (<=) 7.i.' 
§. i-.ff. ds jiçpell. I, %i. C. de Trocw. Gttil. i, obf» 133. (d) /. io.§,ult.jf, de 
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ö g , en nochtans een van haer zijnde gecondetnneert , dat fchaedt 
d'ander niet, foo -veel meer gunft heeft viBorie voor cendemnatie. (f) 

35. En wederom een Sententie ter eerfter inftantie geeft noch fbha-
de noch voordeel aen de mede-genooten , als fy geen maetlchappije 
hebben , gelijke elders getegt is; de reeden van het onderfcheidt fal 
zijn , om dat als eenmael alle genooten van een fake in het Gerichte 
zijn geweefl:, en de Sententie hebben gehadt, welke Sententie nader-
hant door de Opper-rechter is wechgenoomen , foo is fy wech ten 
profijte van alle die in de fententie betrocken zijn, maer om de felve 
eerft in Rechte te betrecken, als fy haer felfs niet ingeftelt hebben, 
kan lbo niet gefchieden. 

54. Nademael de mede-genoot in defèn gevalle niets heeft als deel 
aen 't appel van d' ander, foo volgt indien van een fake twee fenten-
tien gevelt worden , of twee faken in een fententie worden t' famen 
gevoegt, van welker eene maer is geappelleert, dat alfdan de mede-
genoot niet hebbende geappelleert, ook niet kan fuftineeren , dat hy 
van beide faken het appel deelachtig foude worden, by exempel, een der 
eygenaers van een fathe landts, appelleeert van tauxatie der huifinge 
op de landen ftaende , doch niet van de melioratien of van de taxe 
der hovingen daer aen behoorende en in de felve fententien begree-
pen , de mede evgenaer niet hebbende geappelleert binnen de tien 
dagen , wil echter het appel vervolgen , niet alleen over de huis-
tauxatie, maer ook nopens de melioratien ofte hoovingen , waer te 
nevens d' ander zich heeft geruft gehouden, hy wort niet verder aen-
genoomen als d'ander heeft geappelleert. 

35". Gemeinelijk echter wort communie van appel anders genoo-
men in diergelijke exempelen , te weten, als de appelleerde ziende, 
dat fijn partije geappelleert heeft, zich alfoo wel toont befwaert als de 
appellant , ende verfoekt even foo wel de fententie te hebben gere-
formeert tot fijnen voordeele als d' appellant, hoewel de tijt om voor 
zich te appelleeren al verftreeken is, ende dit wort in de praótijke 
meer communie van appel genoemt als het voorgaende , dat in de rech
ten meer bekent is , en buiten twijvel communie van appel mach en 
moet geheeten worden : (g) nochtans foo wel deSe als d'andere com
munie die de appelleerde met den appellant gebruikt , kan tot geen 
andere poinéten worden uitgeftrekt, als die de appellant heeft uitge
drukt , gelijk Sande ter gedachter plaetfe leert; en daerom, is van een 
conventie geappelleert, de appelleerde kan de communie van appel 

niet 
(f) /, 3. §, 1. ff. de ̂ ppell. tii, C.fi un. èflur. app. (§) Sana. 11. tip 13. àef. 7. 
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met uitftrecken tot de reeowvenùe, dewijle dat een ganfch andere 
eyfch is. 

56. Het effec¾ van het gedane appel is , dat de gevelde Sententie 
blijft hangen ende wort gehouden, als of fe niet uitgefprooken was» 
foo dat de Gedoemde niet kan worden befwaert, met yets , dat uit 
kracht der fententie foude konnen voorgewent worden, maer het 
geene met de Sententie niet gemeens heeft wort niet verbooden, ge
lijk of'er een arreft gedaen wierde op goederen ofte penningen van 
de Gedoemde , dewijl dat voor de fententie ook wel konde gefchie-
den, en is alfoo op feeker rekeft geappoinc¾eert, dem^fanuary 1680. 
dat niet tegenftaende appel over de fake ten principalen een arreft op 
de queftieufè goederen wel konde beftaen. Wederom, feekere fonke 
Helmigs , hebbende ondertrouwt een dochter buiten vaders conlent, 
maer niet opentlijk getrouwt, was by den Neder-rechter gedoemt in 
een boete , met bevel om van de bywooninge van gemelte dochter 
af te houden, hier van appelleerde hy, en ondertuflchen wiert hy ge-
nootfàekt om van't vrouwmenfch af te blijven; waer overhyklaeg-
de, maer is afgewecfèn, om dat ook buiten de fententie de Rechter 
hem konde doen afhouden, van foodanige bywooninge , behalves 
dat de felve bywooninge was om het appel ende de geheele rechts-
pleeginge onnutte maken, voor Alderheiligen 1681. 
• " 37. Ingevalle de Rechter, van wien geappelleert is, de Sententie, 
dies niet tegenftaende , ter executie wilde leggen, t' en foude noch
tans den Appellant niet vry zijn , hem met gewelt tegen te ftaen, 
maer ook defweegen fijn toevlucht tot den Opper-rechter moeten 
neemen. 

38. Daer zijn eenige laken, waer van wel kan geappelleert worden," 
mits de fententie by provifte ter executie werde gefielt, (h) om dat de na-
tuire der felver niet en lijdt de train van tweederley inftantie; fooda
nige zijn eerftelijk opzeggingen van landen ende huifcn , wanneer op-
pojttie daer tegen is gevallen , fonder quæftie van eygendom ; ten 
tweeden, queftien over het onderhout van perfòonen, die haer felven 
niet konen voeden; ten derden, over booden en arbeidts-loon dat ver
dient is ; maer de queftie over het onderhout moet alhier verftaen 
worden nopens het toekoomende, het verleeden aengaende moet or-
dinaris recht gebruikt worden. 

39. Noch belet appel d' executie niet. in faken onder de 200 Gout» 
guldens, (zijnde eertijts geweeft <o Car: guldens) volgens Refolutie 

I I Deel. Sff yas 
(h) Sonde lib. i.tit.11,. de f. 4, 
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vmåtnto September 1619. mits .de trittmfant catttfe ftelle van het ge-
wijfde te reftitueeren , indien de fententie van de Neder-rechter by 
den Hove mochte worden verandert, waer van echter de Officieren 
ofte Gerechten vry zijn, ten aenzien van de breuken yemant by fen
tentie van de Neder-rechter opgeleidt, en is foo verftaen by den Hove 
den 4 ftmy 1650. op het reketï van WUke_ Gtjsberu , tegen Rievk. van 
Burmanid. Saekma. 

40. Provifîoneele csndemnatie tot namptijfement behoort ook tot dele 
Ordonnantie niet, maer wort geëxecuteert, fchoon over de fomma 
van zoo Gout-guldens Hijgende. 

41. Het verftaet zich ook , dat fententien fpreekende van faken, 
die geen feekere taxen hebben, gelijk van Servituten ende gerechtig-
heeden» van jurifdiiïie, van grondt-pachten en eeuwige renten, mede 
niet behooren tot d.efe Ordonnantie, en daerom niet konnen worden 
geëxecuteert, als mede wanneer yemant gecondemneert is tot her
roepingen van injurien, benevens geldt-breuke beneeden de zoo Gout-
guldens , die fententie moet ook blijven hangen ,. om dat de breuke 
van de herroeping niet kan worden gefcheiden. 

âf%. Maer die gedoemt is met de, kollen, welke nevens.'tpriocipael 
t fàmerr boven de Ibmma Hijgen, kan op dat voorgeeven, de execu
tie niet ontkoomen, maer wel nevens de vruchten, interefTen en 
andere aenhangièls, wanneer die met haer Capitael de fomma te bo
ven gaen; wel te weten, als de fomma Hf mijd is, maer illiquijd zijn
de •> foo kan de fententie , nopens het Capitael beneeden. de ïòmma 
wel geëxecuteert worden , maer niet ten aenzien van de vruch
ten , fchaden ende intereflën, die dan tot het uitdragen van het appel 
toe-hangende moeten blijven. 

43. Als ook de condemnatie beheliènde verlcheidene fommen , fpruit 
Kit verfcheidene oorlaken , foo konnen fy niet worden t' fàrnen ge-
voegt , om de fomma van d' Ordonnantie te overtrefièa, gelijk of 
yemant gecondemneert was in 100 Gout-guldens boete ,< benevens 
de fchaden en intereffen gehadt of geleeden, die oogenfehijniijk verre 
over de hondert Gout-guldens fteegen, de executie foude doch niet 
konnen werden opgehouden, om dat de breuke koomt uit d'Ordon-
nantien van injurien , de fchaden ende intereffen komen uit de wet 
^Aquilia ; van gelijken die om woordelijke ende dadelijke injurie is 
gfcondemneert , kan die boeten mede niet t' làmen voegen om de 
executie te bekoomen. 

44. De poffeffoire middelen zijn nae Keyferlijke Rechten geen ap
pel 
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pel onderworpen, nare,Eet Paufelijke Recht werdenfe begreepen on
der de faken, die wel appel toelaten , maer ondertuïTchen ge execu
teert worden, maer alfoo by onfê Ordonnantie fulke faken fpecialijk 
worden opgeftek, en daer onder de poffeflbire middelen niet en zijn, 
foo volgt dat daef van appel vak., gelijk van andere faken , uitge
nomen het alderfonaiïriedle gerichte van maintemul^ het welke vol
gens onfe practijke ganfchelijk geen Appel onderworpen i s , gelijk 
voor defen al is geleert. (i) Onfe Ordonnantie Ipreekt niet van ey-
fchers die afgeweeièn worden, maer van principale condemnatien on
der de zoo Gout-guldens , en daerom een Impetrant wordende niet 
ontfangbaer verklaert, ende daer by gedoerat in de koften, die min
der als 200 Gout-guldens beloopen , kan met het appel de executie 
van de Neder-rechter beletten. 

4J". Het proces van appel wort volvoert opdelelve maniere als wy 
hier boven van de eerûe inftantie gezegt hebbén, moogende by partijen 
nieuwe middelen ende bewijjèft worden aengeivent , gelijk fy bevinden 
lullen te behoorea, tot nader ende beeter beweeringe van hare faken. 

46. Des dat het de felve iàke n¾oet zijn - en daef om ook in fub-
ftantie de felve eyfch en conclufie , die ter éerfter inftantie genoomett' 
is geweelt - fonder dat men zich echter aen woorden bindt , of aen 
eenige veranderinge, die het weefen átr fake niet en betreft, ibo is 
gerejecteert de exceptie van Tjaert feroens ,- tegens G. R. appellant 
in cas van injnrie ende geëxcipieerde, die ter eerfter inftantie wel had-
de verhaek in fijn libel, dat hem ook injurien waren aenged¾¾, die 
met des Impetrants mjürien behoorden te worden gec¾fóipenfeert, 
maer hy haclde bet in de conclufie niet gelteît, gelijk hy ten libelle van 
het appel hadde gedaen, Waer tegen d'appelleerdé exceptie ftelde, maer 
is verftaen dat dit byvoegfcl wel mochte gefchieden, om datdecom-
penfatie gefchiedt ipfo jure, dat is, onmiààelij\utt krachte tan de u>ety 
waer op de Rechter acht kan neemen en recht dóen, fchöon niet vêï-
focht, als het maer uk den proceffe geblijkt, met reconventie fóude 
het' -anders zijn , die ïfl cas van appel niet wort op nieu toegelaten, 
gelijk, 'd voor defen getegt is. 

47. De executie van de fententie gevallen in cas van appel moet 
gedaen worden byden Rechter, tot wien het appel is aengeftelt, endé 
niet by de Neder-rechter, wiens macht door het appèl is verdooft, en 
gelijk de wetten fpreeken , als te niete gedaen, foö zeer ook dat de 
koften by het Neder-gerichte gevallen , by het Hoff worden ge-

S f f z tauxeert¾ 
(') Vid. Sonde i.Uk i, tii. 13. àtf.$. 
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tauxeert; dat evenwel meer is uit praótijke als uit reeden van recht» 
volgens welke de koften zijn een aenhangfel van het principale proces, (k) 

4.8. Uytdefe reeden van prac¾jke volgt, dat een appelleerde Trium-
fant, eenGedoemde niet kan aenfpreeken, hangende appel, om/ro-! 

vijtoneele taxatie te ontfangen ende àiminuúen te ftellen , gelijk i» 
de Neder-rechten dikwils geprac¾feert wort, om de taxatien by haer 
te behouden. 

49. Appel wort geweigert aen de geene die by Tntendit verftee-1 . 
ken zijn, (1) die by ackoort het appel hebben afgeftaen, (m) die om 
haer bedieninge qualijk te hebben waergenoomen van hare Overhee-
den zijn gecafleert ofte gefufpendeert, buiten eer-roerende oorfaken, (n) 
worden hier ook toegebracht , die om pacht-fchulden ende fchattin-
gen zijn gecondemneert. (o) 

50. Van appel fcheëlt niet veel klachte van nulliteit, wner door men 
klaegt , dat ¼de fententie recht uit ftrijdig is tegen de wetten j het 
welke mach gefchieden binnen de dertig jaren , en eygentlijk voor 
den lèlven Rechter ; maer evenwel is de praótijke, dat klachte van-
nulliteit voor de Neder-rechters gevallen by't Hoff wort aengeftelt, 
gelijk appel ; maer die van nulliteit voor den Hove gevallen wil kla
gen, moet fulx wel te weeten, voor't Hoff wederomme doen, doch-
valt zjelden voor; en i? te weeten, dat niet alleen klachte valt van nul
liteit in een definitive Sententie begaen, maer ook van te vooren. Soo 
verhaelt Nauta by het Hoff citatie in cas van nulliteit vergunt te zijn 
aen eenen Dijkman , die klaegde gedoemt te zijn op accufatien in de 
vacantie voor een Byzitter alleen gevallen, by Nauta decif. 129. 
' f 1. Maer als de tijt van het appel niet is verftreeken , foo is beft 
by maniere van appel te gaen, dat immers oolc mach gefchieden, en 
dikwils gedaen wort, om dat alfdan de executie wort belet, ende niet 
óp klachte van nulliteit, waer op geen furfêance nevens de citatie be-
Koort vergunt te worden , gelijk Nauta verhaelt by den Hove ver-
$aen te zijn in die felve decifie, den y September 1645. hoewel echter 
de faek foo wel geleegen kan zijn > dat furfeance mach worden ver
leent, als de iake haeft kan worden afgedaen, en de nulliteit in den 
beginne zich opdoet , en weete foo geappoinóteert te zijn op fèeker 
.fekeft van Baetie Dirkx, tegen de Magiflraet van Franequer. 

. (k) Sana. *. 1 ¾. 6. (I]./,¾C. Quotatppdl. I. 13. §• 4, ff.d judiu (m) l. •£ 
fyî>*/£quib<apt>e!l,nûnlk, (") / $,C,Quor,appellat, (°) l,4+&LuIt,C,eod* 

XLVI, KAr 
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XLVI KAPITTEL. 

Van Revijs. 

W'at l¾Vf* ende oogetmrk der fyVidenten. Wanneet de executie Belet. Vanborg* 
tochte in defen. Maniere om het Hfvijs te introduceeren ende te Vervolgen, lm 
"Stat faken IfgVijs geen plaets beeft. Maniere Van de %V¾/è» af te doen. 

ï. É "X Ie voor den Hove, foo wel ter eerffer inftantie, alsbyap-
1 3?e^ gecondemneert is , indien hy meint befsvaert te zijn 

' 1 * heeft noch een middel, te weeten, van Revijie, 't welke is 
een beraepinge van de Rechter niet wel beraden zjjnde, tot denfelven Rech
ter om ùch beeter te beraden, te weeten, die zijn faek verlooren heeft 
verfoekt dat het HofFde Sententie, by haexgevehfûreformeeren,. om 
fbodanige abuifen als hy meint te konnen aenwijfen. 

2. Gelijk het om de onleekerheit van de oordeelen der menfchen „ 
'm donkere faken fomtijts met goede reeden ende gevolge verfocht 
wort, foo gefohiedt het ook dikwils, ten einde de fake op te houden> 
om het welke in eenigerhande manieren voor tekoomen, is geordon
neert , dat de Revident al voorens moet namptifeeren in handen van 
de Griffier de fbmma van vijftig Car: guldens , die ten profijte vaa 
het Landt worden verbeurt, als het HofFby de voorige fententie ver
blijft,, maer reformatie vallende,, krijgt de revident zijn gek wederom * 
ook foo het fchijnt , nae reeden,. als de lâke by accoort wort byge-
leidt, om dat alfdan geen verbeurte weegens reukeloos verfocht revijs 
plaetfe kan hebben , en in twijvelachtige faken de Fifius ten aenzien. 
van de breuken niet gefavorifeert, maer tegens hem geoordeelt wort. (*) 

g. Het aengeftelde revijs kan evenwel de executie niet ophouden ,. 
mits de triumfant borge (telle voor de reftitutie, foo wanneer defententie 
mochte worden gereformeert, edoch kan de borge niet worden ge-
eyfcht of het revijs moet binnen de tien dagen aengeftelt zijn , vol
gens het geene by Keyferlijke Rechten geordonneert is, ten aenzieis 
van de fnpplicatien, waer mede de revijfèn heedenfiaegs mede verge-
leeken worden., nae de tien dagen revijs verfocht wordende, foo 

Sf f 3. gae£ 

f») l. lo.ff.dejur.Tifa. 
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gaet d' executie voort , fonder dat de triumfant borge behoeft te 
ftellen. (b) 

4. De triumfant geen borge konnende krijgen, foo is de vrage of 
hy met eede in plaets van borgtochte kan beftaen , om tot executie 
te koomen, en is dit vry twijvelachtig; onfèn Bouricius de ojpc. advoc. 
meint van jae, maer Nauta in fijn 144. decifie verhaelt by den Hove 
gedifponeert te zijn op rekèftvan nAtik.DoHwes, die condemnatie had-
de bekoomen tot voortgank van feekere koop, dat wel de koop fou-
de voortgang hebben , (dat reede een gedeelte van executie was} 
maer dat de Icoop-penningen onder de lcooper fòuden verblijven, die 
daer van gedmrende 't revijs , intereflèn tot 5 ten hondert foude beta
len , mits dat het revijs binnen zes maenden ibude worden voldon
gen , het welke was een middel-wech tuflchen de twee gevoelens over 
dele fake, den 30 fanttarij 1644. 

f. Wel te weeten, dit moefte weegens onvermoogen gefchieden j 
want een bezitter van vafte goederen, die anders ook van rechtelijke 
borgtochte vry is, in defen dat recht niet mach genieten, geli)k^Nau-
ta op de felve plaetjè verhaelt by den Hove verfiaen te zijn , ten aenzien 
van de Óveriie Liaukema , ende by mijn weeten feeker wel begoe-
digt heer, om die oorfake fijn dochter heeft laten emancipeeren, om 
dat fy borge voor hem foude konnen worden, hoewel de emancipatie 
niet even noodig is in cas van Revijs , om dat kinderen voor hun 
ouders in welkers macht fy zijn, wel borgen konnen worden, (c) 

6. Indien echter de •condemnatie gevallen is tot eenig feit , gelijk 
of het was tot herroepinge van woordelijke injurie, ft, o kan het niet 
anders gefchieden, of de executie moet worden opgehouden, om dat 
anders het revijs geen nut foude konnen doen , nademael in fuiken 
gevalle geen remedie van cautie, plaets ofte gebruik van genoegfaem-
heit foude konnen hebben. 

7. De tien dagen verftreeken zijnde, kan het revijs noch binnen de 
twee jaren aengcftelt worden, fonder wijders; ende placht genoeg te 
zijn, dat het rekeft om citatie tot het revijs binnen dien tijt ten Hove 
gepræfenteert was , maer by refolutie van den 2.4 Februari] 1654,. is 
vaftgeftelt, dat het revijs 'binnen de twee jaren ook op de rolîe moet 
worden geintroduceert, dat echter de oude Ordonnantie ook vermeit, (d) 

8. Ten dage dienende moet deRevident, de reedenen en middelen 
fijner befwarenifïen, by monde ende gefchrifte deduceeren ; de ma

niere 
O) NoV. 119. Cap. J. {c; /, ïo. §. i.ff, defidejuff. 1.8. C. eod. (*) Tit. Vd» 

,̂eVjfj art. x. 
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niere is » dat het libel van revijs by den Advocaet op den rolle met-
luider ftemme wort voorgeleefen, cnde wort daer op de Revideerde 
dach gegunt, om van antwoort by gelchrifte te dienen, met conclufie 
dat de Revident lal verklaert worden niet ontfangbaer , ende by 
de fèntentie niet befwaert. (e) 

9. De Revident ten dage dienende niet compareerende wort geaccu-
fèert van contumatie, ende door bet profijt van een accufàiae verftoo-
ken van fijn revijs met de koften ende boete van acht Gout-guldens, 
ten ware de Revident wettelijke oorfaken van fijn uitblijven den Htove 
konde betoonen. (f) 

9. Van gelijken wort de Gedaegde door profijt van een acculâtie 
verftoken van antwoordt ende van alle fchriftuiren, uitgenoomen van 
een remonfirantie , ionder nochtans daerop te wachten, maer wort ter-
ftont tot de revifie voortgevaren, behalven vier goltguldens boete van 
de gedaegde. (g) 

10. Maer als de Triumphant cnde Revideerde de twee jaren by de 
Wet gegunt, niet wil uitwacbten, foo brengt de prac¾jk uit goede 
reedenen mede, dat hy de Revident kan laten citeeren, in cas van an
ticipatie , gelijk van appellen hief boven is gezegt, ten einde hj gehou-
den [al zjjn , het revijs binnen feekeren tijt aen te ftellen , en de revidenç 
ftiet compareerende kan worden geaccufeert, en door profijte van dien 
verftoken van revijs, indien hy binnen feekeren tijt by de Commifia-
ris op de rolle te præfigeeren , ende nae deflelfs infinuatie fijn revijs 
niet aen koomt te ftellen, wel te weeten, als hy reede.rekefk ten einde 
van revijs heeft gepr&fenteert. 

1 r. Revijs wort geweigert in faken, niet bedragende over de vijf-. 
hondert car. guldens , als mede ook in houwlijx faken gelijk by den 
Hovegeweefen is, tufîchen Ida Hanja-, en AfatthijsRommertsvoor<tyil~ 
derheiligen 161 o. noch op het rekeft van facob Feikens tegens fancke Cla-
fis in fiptember 1646. van Catharina Laatenbach, tegenrfammesi Buttingœ 
1660. den 10Decemb: ook niet in crimineele faken, gelijk verftaenis, 
op den rekefte van Cornelis Cuik, den 9 Martij 1619. Saekma. 

12. In het proces van het revijs, mogen geenderhande nieuwe fei
ten worden by gebragt, maer de fake moet uit de eigenfte acîen, die 
ter eerfter mjtantie zijn geweeft, afgedaen worden, doch reeden van 
rechte, mogen allenthalven in de fchriftuiren , (die finder confint van. 
'/ Hojf niet verder als duplijk^ kannen aitgefirekt worden ) mitlgaders in de 
remonftrantie nae believen voortgebragt worden , of de Gedaegde» 

kan 
(£) art. 3.4, (f) <t«.j. (?) art.6. 
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kan fleehts perfifteeren by het geene ter cerfter infiantie\ gefchre£ 
Ven is. 

13. Ingevalle by ongeluk het voorige proces mochte zijn verlooren, 
foo kan 'er geen revijs vallen , of het moefte beftaen hebben in een 
loutere çpeftie van rechte, dan foude de fake op nieuws weeder wor
den gediiputeert, mits de Revident onder eede verklarende , dat de 
fiucken van het voorige proces buiten fijn fchtildt, te foeken waren geraekt, 

14. Het proces van revijs volfchreeven ende ge'ëvangeliz,eert, dat is, 
by partijen in de Griffie naegefien ende met het eerfte proces gefloo-
ten zijnde , foo worf het felve beneevens dat van de eerfte inflantie 
gefonden aen den Heere Stadthouder om geleefen te worden, eenmaent 
voor dat het dienen fâl op 't alderuiterfte; ende haderhandt wort het 
in deflèlfs præfentie en in den vollen Raedt, of ten minften by fec-
vcn Heeren Raden, (anders foo veel daer in zxggen konnen ) geleefen, 
ende van nieuws daer op geadvifecrt, ingevalfe het Hoff perfifteert, 
wort maer een biljet uitgegeeven, waer by partijen fulx bekent wort 
gemaekt; maer in eas van reformatie wort by nieuwe fententie recht 
gedaen ende gepronuncieert extraordinaris op alle rechtdagen. 

if. Ende alhoewel de gewoonte is, dat de Proceflen daer op gead-
vifeert is, foo lange geen zeeven gelijkformige advijlên zijn voor den 
Jmpetrant ofte zes voor den Gedaegde, of immers foo lange niet fee-
ker is, dat het geadvifeerde niet foude konnen verandert worden byde 
Heeren, die daer over zeggen mogen; alldan fodanige Proceflen wach
ten nae ofte gezonden worden aen de abfente Heeren , foo is echrer 
folx in 't ftuft van de Revijfen niet altoos waergenoomen, maer is jongft 
verftaen by dea Heere Stadthouder ende Raden, dat by pluraliteit van 
de præfente Heeren lal worden geconcludeert tot interpretatie van 't iz. 
17ende 19. artikel der Ordonnantie, titel van Revijfen, 

1.6. Voorts om dat de revijfen te korter mogten afgedaen worden » 
is geordonneert, dat de exceptien tegens het Revijs, te weeten, dat 
het binnen den geftelden tijt niet is verfocht, of dat' de fententie by 
partijen is aengenoomen ende gehomologeert; foo als men fpreekt, of 
diergelijke, niet anders mogen worden voorgeftelt, als beneevens ant-
woort ten pincipalen , ende met conclufien tot allen fijnen , dat is, 
van niet gehouden te zijn het revijs te laten voortgaen, tot niet ontfangbaer» 
heit, ende tot verklaringe, dat de revident by de fententie niet is befwaert. 

17. Het revijs heeft veel gemeens met het appel , onder anderen 
ook dit, dat als een der mede-confoorten revijs heeft verfocht ende 
getriumpheert, het felve mede tot voordeel van d'andereftrekt, gelijk 

b¾ 

wumkes.nlwumkes.nl



11. Boek, X L V11.1Kapittel. 4 - 3 

by den Hove geweefen is, in de fake van nAnne Agnes van Swartfen. 
bergh wed: Hattteville tegens fuffr. Helend van Swartzjenbergh den ƒ/«-
lij 1679. 

18. Het is de pra&ijke dat de geene die het revijs verheft, indien hy te 
vooren heeft getriumpheert, nieuw revijs kan verlòeken, om dat ten 
aenfien van hem noch geen revijs fchijnt geweeft te zijn, door dien hy 
het niet heeft verfocht gehadt , hoewel nae reeden van rechte mogelijk • 
anders [oude te verflaen zijn , doch kan aen beide kanten gedifputeert 
worden, en is onfe prac¾jke foo veel te gevoeglijker alhier, om dat 
daer door het groote revijs te beeter kan worden voorgekoomen. 

XLVII. KAPITTEL. 

Van groot Revijs. 

Warneer groot Tte\>ijs aengeftelftoort. Ordere deffelfs. '^fdoeninge ende prammtiatié 
der feller. Treden Traerom defe groote HeVi/fen "»emg borden gebruikt. 

I 'W7 a n t 's t e w e e t e n > ^at als de fententie door revijs oFhet 
\ \ / eerfte revijs door het tweede beveiligt is, noch kan aen-

* * geftelt worden het gemelte remedie van groot revijs, waer 
door de Heeren Gedeputeerden op name van de Staten des Landts, ten 
verfoeke van de gedoemde, binnen de twee dagen nae de laefte fenten
tie ofte perfijlement van den Hove by d'eerfte fententie, te doen kie-; 
Jen , ende by een roepen binnen drie maenden nae gedane verfòek, 
zes vrome en goede Rechts-geleerden , foo wel in de kenniflè der 
Wetten als in de prac¾jke ervaren, drie uit de Provintievan Frieflandt 
en drie uitheemlche , by welke de proceduren van beide inftantien 
worden gerevideert, ende by aldien het voorengewijfdewortgerefor-
meert, foo wort uit name der Staten van Frieflandt uitfprake gedaen. 

a. De ordere van dit groot revijs is , dat als de Heeren Revifeurs 
hare Commiflien van de Heeren Gedeputeerden hebben ontfangen 
met a£te van guarand over fodanige moeijelijkheeden, als fy in eeni-

f er wijfe daer van mochten vreelèn , hoedanige alle extraordinarilê 
Lechters eeniger maten pleegen te apprehendeeren, foo doen fy den 

eedt in handen van de CommÜTaris der Heeren Gedeputeerden, 
I ï Deel. Aaaa waer 
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waer op de Commiffaris van't Hoff, met eenlheufle aenfpraek'ende 
fommiere oopeninge van de fake, het proces geflooten aende Revi 
feurs overleevert; die het lelve terftont begin¾en te leefen in ml 
iênne van de Heeren Commiflarien, die altoos vrijen toegani hebben 
m de vergadennge, alhoewel fy daer niet altoos gewent rijn te llomen 

3. De proceffen afgeleefen rijnde, wort by de Heeren R e v X s 
geadvifeert van den W e n af tot den hoogften, te weeten, de u i ! 
beemfche zitten aen de hooger handt van d l tafel ; ende inhndtfche 
me de zijde, gaende de advijfen over en weeder, het eerfte by de keg-

i % e L e v S ' E t W C e d e b y d £ IaeSftederuitheemfcheywordef-

4. De advijfen van de Revifeure zijnde gevelt, foo worden geoo-
pent de voorgaendeadvijfen van het Hoff, ende te zamen gefoegt 
met die van de Revifeurs waer uit dan de pluraliteit „ ¾ Z f t t 
gemaekt, wordende de koften by den Hove getauxeert n C S 
condemnatie tot d c t o ^ m o c h t e ¾ n g e f c l ú S t f l ^ S i e f f i m 
fche Revifeurs acht guldens ende d'inlantfchen vij¾ulden 's daegs goeït 
gedun, bmten de verteeringen tot Leeuwarden! ¾ S m Ä " 
re koften by den Revdent moeten worden v e r l e g t , ' e ¾ ¾ f c 

, 1 ^ ÚkS ï£o£hy. d e H e e r e n Staten geordonneert naegeliikheit 
van het geene by Komnx tijden wierde gepradifeert ten aefz'en van 
den grooten Raet te Mechelen , tot welke doen ter rijt de laetfte R e 

•6. Nae de verandennge der Regeeringe hebben de Heeren Stater, 
«ut recht aen haer getrocken. Maer defe groote Revijfen worden n S 
S n ¾ A ° r m d £ g r T t e k°ften,hoewel van koTte S i S 
¾n als om dat a koos eer.ander Revys moet voorgaen , ende bekent is 

^ Ä Î ^ 1 ' mT}̂ tm ende*dden ¾ S 
worden, en daerom te meer aengeftelt, by fulke Gedoemde, diefe 
willen gebrmken, om den laft de? executie te ontwinden het wdke 
»s een van de grootfte fvvakheeden onfer Praftijke 

DER, 
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H E È D E N S D A E G S E 

RECHTS-GELEERTHEYT. 

D E R D E B O E K . 

Handelende Van Mifdaden. 

EERSTE KAPITTEL. 

VM Mifdaden in 't gemein. 

Overgang tot mifdaden, en fvaerom dus lang uitgeftelt. BefibrijVinge der mifdadeti 
en Verklaringe daer y>an omftandicblijk. Deilinge daer \an , ende aenfpraek uit, 
defelVe gefibapen, 

i, f?fvf|$¾¾Y hebben in het derde boek^ik^p-verf-l9- ge z egt » dac 
^(àlMpverbinteniiie voortkoomt uit tweederley ooriake, te wee-
^ ^ ¾ v ^ t e n uit contraü of uit mifdaedt; ende nae datvandecon-
^|||)¾/¾¾}traâ:en in het gemelte derde boekj, wijdluftig was gehan-

delt5 foo hadde in het vierde Æoe^van de mifdaden gefprooken fullen 
worden ; maer 't is om reeden in het begin van het vierde boek^ ver-
haelt, gelaten. 

2. Het was ook niet zeer van nooden, om de zamenhang van de 
verbinteniffen niet te fcheiden, onmiddelijk nae de contracten, van mif
daden te fpreeken, om dat heedenfdaegs door mifdaden d' eene burger 
aen de ander, voor foo veel het mifdaden zijn, nauwelijx gezegt kan 
worden verbonden te zijn, alfoo niet verder als tot vergoedinge van fcha-
de by particuliere kan worden geageert , gelijk beneeden lal worden 
geleert. 

A a a a 2 S-Maer 
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3. Maer wat zijn mifdaden? men kanfc befohrijven, dat het »iîn" 

Ongeoorlofde feiten die door de Wetten gejlrafi worden, Onseoorloft of"in 
deugende moeten de feiten zijn, want indien deugdelijke feiten door 
wetten tngetoomt.ofte verbooden worden, gelijk wel temet gefchiedt 
dat zijn geen mtfdaden , maer in fodanige Wetten is fdf ¾ f S * 

W o X 7 m e t t e m m V 0 ° r m i f d a d e n Ul£erl l jk 3 e a c h t e n d e S e h o ¾ 

™¼, M î • fettm I e e r e n w y t e n eerJien> d a t n o ch gedachten 
joch bloote poogingen voor mifdaden worden gehouden; want van 
de Gedachten is men alleen aen Godt reekenfchap fchuldie falend" 
wat de poogmgen aengaet die noch tot geen ongeoorlofde dàdelikheit 
uitgeborften zijn , de kenniflc der menfchelijke fwakheifeyS J

 d a t 
d^erfte beweegingen die in onfe macht niet zijn, ongeltraft behôorea 
te blyven, of immers lichter als voltrockene iifdadeS, tewoSeTg? 

f. Want dat fy altoos en t'eenemad ongeftraft fouden blij ven, laet het 
gemeine nut met toe, om het groot gevler dat in fodanige eerfteen ge 
Weldige beweegingen is , van dat fy tot daden niet fu Hen uitbreedln 
Weshaiven het haeftig mes of deegen trecken uit toorne by de Wetten 
pleegt geftraft te worden, ende in meeft alle mifdaden worden de pooein 
goi die tot uiterlijke bewijfingen ende beweegingen zijn voortgefet 
arbitrahjk ende niet met ordinarife ftraffe, die op de volbrachte dt* 
den is geftelt, in Rechte geftraft. (b) vuiuracnte da-

6. Somtij» wordenfe wel t'eenemad ongeftraft gelaten, fchoon al 
verre zijnae, gelijk in M t ó • by aldien yemanf een¾s Samen 
heeft gefchreeven , indien bet onverteekent ende oùbeveftigt is geblee! 
ven, foo wort het over gezien. (c) «¾-»gcweB-

7. In teegendeel worden ook wel poogingen , die zeer verre ziin 
¾çkoomen, ende foo veel den dader aeng?et?en uiterften t o l Z b r S l 
zijn, met ordinarife ftraffe vervolgt:gebjk of yemant oP ee! mo*or-
dadige wijfe een ander was op het lijf gevallen, hem gequetft enïe 
voor doodt hadde laten leggen, hy foudebuiten twijvflmetde'doodt 
Togen §zfnra(d) * ^ * **"* *" ™ W * * £ n fout 

8 Jae by ouds , die op yemants lijf met geweer hadde gegaen of 
die venijn in een anders fpyfe hadde gedaen, moefte ordinaf I ftraffe 
derhoudt S e r S 1J ' d a t e c h t e r heedenfdaegs foo niet wort on! 

t»\ / o jr j « 9- Edoch 

wumkes.nlwumkes.nl



1 IL Boek, ï. Kapittel. 43y 
§". Edoch, in mif3aden die van zeer gevaerlijken uitzicht ende ge

volge zijn, worden ook de minfte poogingen ende roeringen met or
dinarife doodftraffe vervolgt * gelijk in mifcladen tegen het leeven van 
Koningen ende Prinçen , mitfgaders tegen de gemeine rufte wort 
Waergenoomen. 

lo. Jae ook niet te doen ende bloot fiilfwijgen, maekt altemet fchuL-
dig aen ordinarife ftraffe , gelijk de Wetten- Ipreeken, ende door 
Praótijke beveiligt wort , in de felve mifdaden van gequetfte Maje-
ftek, voornamentlijk als het is tegen het leeven van een Prinçe, (e) 
in andere zeer fware faken wort ftilfwijgen ook wel geftraft; edoch 
roet minder als ordinarife ftraffe. (F) 

i i . Anderzins buiten fodanig gevaerlijk fchadelijk ftilfwijgen end& 
¾aelatigheeden van een yder fijn plicht, wort tot mifdaden vereyfcht t 
dat het feit daer zy ; weefende meininge van yemant dat hy quaet 
doet niet genoeg , om hem aen mifdaedt dien hy meint te begaen, 
Schuldig te maken, als hy die waerlijk niet begaet. 

iz. Vervolgens, foo yemant een ander mans goedt fteelswijfe wech-
neemt, niet anders weetende, of hy doet het tegen des anderen wil
le , die het echter voorgenoomen heeft .toe te ftaen , ende die hem 
'tgpedt bout als gefchonken, alhoewel fodanig perfoon voor Godt een 
dief is , foo is hy 't voor de menfchen ende nae Rechte toch niet j 
want de Rechters öordeelen de mifdaden niet anders, als voer foo. verre Ij die 
met handen grijpen konnen, Godt oordeelt de gemoederen ende gedachten. (g_) 

13. Van gelijken, indien yemant by een ander mans wijf meint te 
fîapen, die echter by de meidt ligt, hy is voor Godt den Heer' een 
echtbreeker , maer voor de menfchen ende de Rechters niet meer 
als hoereerder, om dat het niet waer is, dat hy een ander mans wijf 
gelchonden heeft, ende foo in diergelijke gevallen, (h) 

14. Het is evenwel niet van nooden, dat het lichaem van het feit. 
ofte mifdaedt by de eygenfte perfoon des mifdaders zy , want ook, 
om een ander mans feit yemant wel kan geftraft worden , foo verre 
hy daer toe raedt of lafi hebbe gegeeven. 

15., Zegge raedt of lafi , fehoon geen huif e tot het uitvoeren van 
de daedt, want die aen fodanige werkelijke hulpe fchuldig is , heeft 
het lichaem van de mifdaedt felf onder hem, waer toe de heelers van-
diefftallen mede behooren. (i) 

A a a a 5 ' 16. E n 

(e) L quifquis 5. § 6-C. ad L. lul. Maj. (f) /. 1. ff. aàL. T>ompej. de VarriciL 
11. §. 17. & 28. ff. ad Sc Silan. (g) $, 8. înji. de obligat. ex dei. (•>} Liz$, 
ff,áey>eib.fiimf, (ij §.ii.<&feqH.Kt„ 
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ï6. En fodanige zijn ook die laft geeven aeri eenander,'omeenigë 
mifdaedt te bedrijven, die ook met ordinarife ftrafFe aengedaen wor
den ; ten ware fy in de macht ende onder de vreefè van de laft-gee-
ver geftek waren , in welken gevalle fy wel zachter gehandek wor
den, infonderheit als het geen lware mifdaden zijn. (k) 

17. Feiten nochtans alleen , fònder opzet ende boos voorneemen 
maken geen mifdaedt , en daerom konnen kinderen , en uitzinnige 
geen mifdaedt begaen , (ij maer wel die naeft aen de manbaerheifr 
zijn gekoomen , foo wanneer groote boosheit in de felve wort be» 
Speurt, (m) 

18. Dronkene lieden worden foo licht niet voor onfchuldig gehou
den , om dat fy wel onweetende, evenwel niet door onweetenheit mis
doen , maer door dronkenfchap, by haer niet vermijdt, ende foo is't 
ook geleegen met die door fterke pafîien van toorn of welluft koo« 
men te mifdoen. (n) 

ïy. In de befchrijvinge van mifdaedt is gezegt, daï het ongeoor-
lofde feiten zijn, die door de Wetten geftmft worden ; 't welke daer by 
is gedaen, om dat zeer veele feiten by de Goddelijke gebooden ende 
de gezonde reeden ongeoorlofr, evenwel door geen Wetten onder ftrafFe 
verbooden worden, als daer zijn dronkenfchap, ondankbaerheit, Onans 
fonde en andere meer j foo het fchijnt, ter oorfàke van de onmooge-
lijkheit, om de felve alle rechtelijk te vervolgen ende te ftraffen. 

20. Dus verre van de befchrijvinge der mifdaden; Sy zijn van ouds 
onderfcheiden in Private ende Publijke mifdaden, maer de uitlegginge 
der ouden paft niet op onfe tijden , de woorden echter zeer wel, in 
defer voegen. J 

21. Private mifdaden zijn , daer van de befchadigde of beleedigde 
perfoonen tegen den dader eyfch van gelde tot haren profijte moo-
gen aenftellen. 

22. Publijke, waer over weegens de heerlijkheit tegen den Perfooti 
des Daders eyfch wort genoomen tot openbare ftrafFe , foo aen lijf 
en leeven, als eere ende goedt. 

25 En defe konnen wederom met een ander zin in Private ende 
Publijke onderfcheiden worden , invoegen Private zijn, die particu
liere perfoonen quetfen in haer goedt, haer eere, haer lijf, haer îee-
ven of anderzins. Publijke , die tegens het Algemeine beft ende toe 
quetfmge der Heerlijkheit worden begaen. 24. De 

(k) /. uit. C. de His quifibi adferipf. te ft. I. 8. C. ad L. lul. de Vi l.2.C.de Sep. Ytoh 
(1) /. iz. ff.adL.Corn.de fic. ' {™)l.u\. ff.de Rfigdur. (") /, II, f,2.1.16. 
§. x. ff. de Toen, /, 7, §. uit. ff. ad £-, lul. repetund. ' 
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24. De ac¾e weegem mifdaden gaet wel over ten profijte , maer 

iioit tot lafte van de erfgenaem, het zy tot geit of tot lijfttraffe, jae 
al was't maer om enkele vergoedinge van fehade; behalven foo verre 
de erfgenaem daer by gebaet ibude moogen zijn : Reeden is, om 
dat de mifdaden in boofe voorneemens beftaende, yders gemoedt ra
ken ende geen gevolg konnen hebben op andere : ook om dat erf
genamen wel naevolgers zijn van goederen , maer geenzins van ge-
poederen. 

I I . K A P I T T E L . 

Van eenige onbenoemde Mifdaden. 

fynder-gedeellen \an de mifdaden. Particuliere en onbenoemde geringe mifdaden j ah 
"pan bedt och. j yàri fals landtneeten', falfe' momhet. 'Gedaegden oj'gearrefieerde 

' ge'è'ximeerf, Ende moeder nœe't ttPeêde b'eihoelykgeenDpogdhebbendegekoofen, 

î ' W J ^ n e b D e n private mifdaden genoemt, waer van de partij 
V \ / culiere perfoonen tuffchen eikanderen adfcie hebben. 
^ y 2. Maer is te weeten , dat van alle mishandelingen, 

æaeerendeèls .náè dat fy groot of klein'," min of meer ergerlijk, zijn, 
de Officiers door hare Fifcale», endede Procureur Generael weegeiis 
bet Landtfchap breuken konnen neemen ende aenklachte doen. 

3. Te weeten, de Grietfluiden ende Burgemeefters in de byfonderé 
plaetfên, van alles, ukgeflooten wat lijf en leven aengaet, want alle fòo-
danige dingen behooren tot het HofF. (a) 

4. Wy lullen eerft handelen van het recht den particulieren alleen 
gefchapen ende vervolgens van het ander. 

5. De particulieren hebben aftie , lbo dikwils fy beleedigt zijn in 
haer goedt, eere ende lichaem. 

6. Tot het goedt fullen wy brengen eerft eenige geringe ende fchieF 
«ngenoemde mifdaden , waer van aftie is , of tot vergoedinge van 
fchade of ook tot ftraffe in geldt en goedt. 

'j. Tot vergoedinge ftrekt voor eerft alderhande bedroch* daer de 
Wet geen ander ac¾ie van heeft gegeeven; want bedriegerije in con

tracten 
("a) Ordon. z. boek tit» 19. art. 2± 
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tra&en en handelingen begaen, wort met de felve aâie, die nopens 
den handel vak, alroos vervolgt, (b) 

8. Specialijk, als een Landmeeter of eenig ander Meefter u te korC 
heeft gedaen met een falfè maet op en aen te geeven. (c) 

9. Als yemant de qualiteit van Momber of Voogd heeft aengenoo-
men , dat hy niet en was ende u allòo in een Schadelijk contrac¾ 
heeft ge voert, (d) 

10. Als yemant heeft te weege gebracht, dat u partije geciteert 
ofte gearrefteert zijnde niet is gecompareert of het arrefl ontkoomea 
is, ende gy daer fchade door hebt geleeden, (e) 

11. Als yemant goedt, daer op hy achterdocht hadde, datgya&ie 
foud maken, heeft verkocht, verwiflèlt ofte vervreemdet op een an
der , daer gy fwaerder partije foud aen hebben, (f) 

12. Behoort hier ook toe , als een Moeder overgaende tot hes 
tweede houwelijk, geen Momber kieft over haer kint; ingevalleheC 
felve jfterft fonder wettig Momber voor dat het Teftament kan maken, 
foo konnen die naeft aen't kint zijn nae de Moeder, de ervenifle ey-
fchen, waer van fy vervallen is, foo verre geen reedenen zijn, waer 
door fy herftelt foude konnen worden, (g) 

13. Van defe ende meer gelijke dingen wort in Rechte nergens 
openbare aenklachte of geltftraffe weegens het mblijk gegeeven, maeç 
alleenlijk aen particuliere geintereffeerde. 

(h) T>ix. ad.tit-ff.de delomalo, ubiïid.l.i, %•%.&>$.l,-].inpr. (c) Vix.áà 
fit, ff. p menf.falf. mod. âix. (d) Vix. ad tit. ff. Quod faif. Tut. auB. (e) jiå 
fit. ff. de eo f er qutm faïï. (f) Tit. ff. de jtlietiAt. jndictmt, cauf, (g) /.*, 
^.i.ff,Quifet.Titt,h\.C,4dSc.TensiU. 

III . KA3 
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UI. KAPITTEL. 

Vdn oneygentlijke <£Mifdaden. 

Wat åoor oneygentlijke mifdaden Verftaen 'toort. OnerVarentbeildes Trechters. Scha-
delijke uitfverpinge uil yemants kamer. GeVaerlijke Jiellinge Van eenig goedt, en 
deffial begaen in yemants huis, die't goedt aengenoomen hadde Volgens fijn net' 
ringe te handelen. 

i. B \ Ovenverhaelde feiten zijn foo geringe, dat fy nauwelijxon-
r ^ der de mifdaden worden getelt; bekender zijn de oneygent-
Jl—^lijke mifdaden , waer van reede gemelt is in't 1. Kapittel 

-vers 6. en volgende. 
2,. Het zijn feiten, die [onder iverkelijk^toedoen van degeene, die me». 

firafi, begaen worden, altoos echter, om fchult ; die by de Wet voor 
uit gefteft wort, om dat anders geen ftrafre foude pallen. 

3. Dele verfcheelen van de eygentlijke mifdaden tweezins, ten 1. dat 
delaefte vereylchen een boos opzet in den dader, uitgenoomen Icha-
de, daer in ook verzuim geftraft wort; in de oneygentlijke mifdaden 
is noit quaet opzet, maer alleen achteloosheit. 

4. Ten 2. de eygentlijke zijn altoos feiten by de mifdaders fèlfs be
gaen ; de oneygentlijke zijn doorgaens feiten by andere begaen, en
de die toegereekent worden den geenen dieft behoorden verhoedt te 
hebben. 

£. Sodanige feiten worden vier in Keyferlijke Rechten gemelt; 
ten I. als een Rechter qualijk^ oordeelt , buiten bedroch ; hy wort ge-
breukt nae goedtvinden van het HofF, zelden meer als in de koften 
Van 't proces. 

6. Maer die met opzet qualijk oordeelt, die begaet waremifdaedt, 
wort eerloos , gekaflèert, ende moet alle den hinder ende koften 
boeten, (a) 

7. Het tweede is, als'er uit yemants kamer eygen of gehuirt yets 
geworpen of gegootcn is, dat een ander in fijn perfoon of goedt fcha-
de doet, foo moet de inwoonder, eygenaer of huirder deichadeboe
ten; fchoon 'tby een ander mochte gedaen zijn. 

I I Deel. Bbbb 8. Ten 
(a) /. i j , §. 1. d. lud, l, uit, C. de Tçen.jttd, qui malèjttdis, 
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8. Ten 3. Als yemant openbaerlijk yets heeft gehangen ofte gezet l 

dat lichtelijk foude konnen vallen ende den verbygaende fchade toe
brengen ; die moeft eertijts vijftig guldens betalen aen yder een die 
hem daer op aenfprak ; maer heedenfdaegs kan niet verder by parti
culieren geageert worden, als tot wechneemingei ten ware de Offi
cier eenige breuke mochte eyfchen, als 't zeer gevaerlijk was. 

9. Ten 4. Schippers, Herbergiers ende Stal-Heden, moeten inftaen 
voor het goedt , dat hen te bewaren wort gegeeven , ende foo het 
geftoolen wort, moeten fy den prijs betalen aen den eygenaer van 
v/ien fy 't hebben ontfangen. 

10. Het felve is mede te verftæn, van Bleeckers , Kleermakers* 
Weevers ende allerhande Ambaehts-lieden , die het goedt aen haer 
betrout, hun hebben laten ontfteelen. 

11. Soo dikwils ook ouders ende mombers voor de mik¾den van 
kinderen ende booden moeten inftaen, om breuken te betalen, zijnfe 
daer toe gehouden door reeden van oneygentlijke miidaedt , als bee-. 
ter hebbende moeten paffen op het doen van die onder haer opzicht, 
ftonden. 

iz. Nae Keyièrs Recht wiert in eenige der voorgaende feiten de 
boete van dubbelt betaelt, maer wy hebben reede gezegt, ende Sul
len hier beneeden noch zeggen, waerom dele vaftgefteldeKeyferlijk® 
boeten ia oniè tijden foo niet genoomen worden, (b) 

IV. K A P I T T E L . 

Van Schade. 

Wat doorfibade \ttftatn "toort. Waerom hkrfibult fonder opget geboet"iVwf, enât 
feel de aldergeringfte fcbult. Buiten ongeluk ende buiten noodtWeer, VerCcheiden 
andere foorten Van gel/allen eDuer^oogen , foo uit gemeen reeht, als uit de Os-
donnaniiep. 

-. ^"""XNder de eygentlijke mifHaden koomen eerft, dietegens 
f Ihet goedt van ons even-naeften worden begaen j als daer 
V,—f ¾jn Schade , Diefâal , Roof, Falsheit ende wat des 

meer mach zijn. 
a. Vervolgens fulkn wy fpreeken van Schade s waer door verftaen 

wort s 
{b) Dix. ad tit. I¾/J. de oèügat+tx ptaf, dtl. 
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III. Boek, IV.. Kapittel. 443 
wort , vèrfÜmmermge van een ander Jijn goedt , door des Daders fchult, 
het zy met, of fonder opzet veroorfaekt. 

3. In defè mifHaedt alleen, wort de fchult ook fonder opzet geftraft l 
in alle andere foorten van mifdaden wort voor een grondt geleidt de 
boosheit, en het voorneemen der geener die mifdoen ; behalven dat 
groote flof heit ook wel reeden tot eenige extraordinarife ftrafFe kan 
geeven, gelijk even te vooren gezegt is. 

4. De reeden van dit onderfcheidt is, om dat in de fchade niet an
ders ingezien wort , als de verflimmeringe van een ander zijn goedt 
ende vergoedinge des-felfs , fonder dat hier ftrafFe aen het lijf ende 
eere plaets heeft, en de reeden wil eer, dat de fchade gedragen werde, 
by den geenen door wiens fchult de fchade is toegebracht, als by denejgenaer 
dien de fchade toegebracht is. 

5". Soo is dan alleen vry het ongeluk ofte foodanig geval dat door 
geen menfchen voorzienigheit heeft konnen worden vermijdet, waer 
toe behoort het exempel van een hout-houwer, die in een bofch hou
wende met het lemmer vlijgende uit de fteele , of met een nederval-
lende ftuk hout een voorbygaende heeft gedoodt ofte gequetft. Mits 
dat de hout-houwer t* elkens als hy weet dat yets fàl neervallen moet 
uitroepen, wanneer't is aen een gebaende weg, maer als het dieper ia 
het bofch is foo behoeft hy niet te roepen, (a) 

6. Het fèlve is mede te verftaen, als 'er in bewoonde plaetfèn yets 
afgeworpen wort dat de voorbygaende kan fchaden ; want dan moe-
ter geroepen worden , als ''er tuffchen 'f neerwerpen eenige verpoojîngen 
zijn ; want als het nederwerpen geduirig aen een voort gaet lbo 
fpreekt de fake felve, dat het roepen op yder werp niet kan gefchieden. 

j . Mede wort onder ongelucken gereekent, als yemant een ge-
oorlofde oefFeninge des lichaems op een pîaetfe daer toe verordineert 
aenftellende ende pleegende yemant quetft ; mits hy ook^moet roepen 
daer roepinge plaets heeft , gelijk by ons in de Palmafie banen , maer 
niet in het kaetfen, daer elk zich voor moet wachten, ende lijdt hy 
fchade zich felven moet wijten. 

8. Nevens ongeluk wort gereekent de noodweer, als men een an
der fchade gedaen heeft om gewelt van fijn lichaem of goedt af te 
keeren. 

9. Dit gewelt wort aengedaen door menfchen ofte beeften; als 
het door menfchen gefchiedt, lbo is niet verder geoorloft fchade te 
doen aen een ander fijn lijf en leven , als om perijkel van ejgen lijf en 

B b b b z leven 
(a; §.5. Infi. ad L, jîquil. 

wumkes.nlwumkes.nl



^44 Ueedenfdaegfe J{echtsgeleertheyt. 
leven te vermijden, tnaer het gewelt ons door heeftenaengedæn, mo
gen wy wel af weeren ter doode van het beeft toe , felf om fchade 
van goedt alleen te vermijden; wat verder tot onbelprookene noodt-
weeringe vereyfcht wort, fal in 't Kapittel van doodtjlag moeten ver
handelt worden. 

io. Nevens noodtweer ftelien de wetten ook,- als yemants huis 
ftaende naeft aen een ontftaene brandt, wort om verre gehaelt door 
de buiren om de brandt te ftutten, 't welk echter veiliger aen ordere 
van d'Overheit mach worden gelaten, (b) 

i i . Buiten ongeluk moet ook alderhande fchult en onvoorzichtig-
heit worden geboet , in voegen yemant niet hebbende waergenoo-
men de aldernaukeurigfte forgvuldigheit, gehouden is te boeten, het 
geene hy aen een ander fijn goedt heeft te fchade gedaen. by exemp*. 
Yemant zit op een peert of op een wagen, en rijdt over een menfch 
of beeft tegen fijn dank , hy is echter gehouden aen de fchade, fis 
verre een ander die flerker of handiger machte zijn , het peert of wagen 
beter hadde konnen ftieren, en de fchade vermijden, (c) 

12. Tot ongeluk moet ook gebracht worden het geene in de Or
donnantie ftaet, (d) dat die nae een vogel of yets anders fchietende of 
werpende, tegen Gjnen wille een menfch of dier komt te doodfchie-
ten of quetfen , die moet fulx met geldt beeteren en boeten, vol
gens de taxe by de Ordonnantie daer op geftelt, waer van hier be
needen. 

13. Maer de Genees-meefters, Heel-meefters en Apoteekers, dis 
haer konft qualijk hebben in't werk geftelt, fouden mede tot boe-
tinge der fchade door üof heit veroorfaekt gehouden zijn, (e) 

14. Buiten fchult is niemant aen fchade gehouden, infonderheit aen 
fchade door een ander gedaen, al gefchiede het om fijnen thal ven door 
fijn vyanden , ten ware hy door fijn fchult oorfake tot het doen die 
fchade gegeeven hadde. 

ijT. Die onder de muiren van een Stadt bout huis of hof, heeft 
niet te zeggen , indien het gebou om noodt of nut van 't gemein af-
gebrooken wort, atfoo men daer ter plaetfi, niet anders als op een afbreuk, 
mach bouwen. 

16. Wel te weeten , die fchuldig is moet niet alleen de prijs vaa 
het vernielde of bedurvene goedt betalen , maer ook al het intereft 
dat de eygenaer by het goedt te lijden koomt j Exempel, yemant 

doodt 
(•>) Dix. adtit, ff. de Leg. Jquil. pof. 6. {=) Impetu, 8. Inft» d. út. (dj Otd, 

2.beektiui* art.%. (e) § Imperiiia j . d.tit. 
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doodt of vermmkt een van vier gelijke koets peerden, hy moet niet 
alleen betalen de prijs van dat eene peen van hem felf, maer 00-k foo 
veel d'andere drie daer door nu minder konnen gelden, (f) 

17. Daer is een byfondere ftraffe tegens de befchadigers van boa*-
men ; die de lèlve fchillen, knielen en af houwen , verbeuren voor 
de eerfte reife twee pont groot, de ander reife vier, en voor de derde 
reife acht ponden groot , en worden daer te boven geftraft arbétra-
lijk^, dat is, nae verdienften j voor de kinders moeten de ouders in-
ftaen. (g) 

18. De aeftfpraek of a£tie tegens fchade is eygentlijk of oneygent-
lijk , de eygentlijke is van fchade die yemant met fijn lichaem doet 
aen een andermans goedt , het welke met geit kan worden ge-
wardeert. 

19. De oneygéntlijke is, als men niet met fijn lichaem op een an
dermans goedt dat waerdeerlijk is fchade toebrengt, màer als men ge-
leegentheit geeft tot fchade, fonder met fijn lichaem çnmiddelijk het 
goedt lelve te treffen ; gelijk of gy een andermans peert los maekte 
ende het felve daer nae verdronk, of als gy het ergens opfloot daï 
het van honger flierf. 

10. Van gelijken, als het befebadigde goedt met geen geit te war-
deeren is , gelijke nevens het lichaem van een menfche, want als aen ' t fèl-
ve fchade gefchiedt is , foo kan het lichaem fèlve niet gewardeert 
Worden , maer men moet reekenen het verzuim van de gequetfte; 
het meeftev-loon, en voorts wat fchade of verlooren profijt gereekent 
kan worden , maer van fmert-loon of verergeringe van lichaem kan 
qualijk yets worden geëyfcht, (h) als voor lbo veel by de Ordon
nantie feekere taxen op yder hdt en quetfinge zijn geûelt» waer van 
hier beneeden. 

21. Hoe wel by veelen verftaen wort y dat een dochter aen het 
lichaem , voornamelijk aen't aengezichte befchadigt zijnde , dien te 
nevens vergoedinge kan eyfehen, om in haer houwelijk door gek ge-
vordert te worden, in welkers hoope fy door de quetfinge verachtet, 
is ; het welke niet foo zeer buiten reeden als buiten authoriteit. van 
wetten is, foo in Keyfeis recht, (i) als ook in onfe Prac¾jke. 

22, De eyfch die weegens fchade genoomen wort vloeit van fer¾ 
uit het vooren verhaelde ; te weeten, de eyfcher contenàeert, dat de 
gedaegde fal worden verklaert, fuik of fuik een fchade te hebben ge-

Bbbb 3 daen., 
ff) §. UluantmxO.lnfl.de Leg. jfquik (g) 0rd,i.t'tî.4, (•») LttttJF.fiqti*: 

drup. paug* (>) d, /. uit. 
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446 Heedenfdaegfe ^ecbttgeïeertleyt. 
«âaen, en diehfvolgens gedoerat de fchade te boeten met alle den in-
tereft ende aenkleeve van dien. 

ag. Nae Keyferlijke Rechten moefte de befchuldiger betalen de 
weerdije van't goedt ten hoogften prijfe als't weerdig was, in het ge-
heek voorgaende jaer, te weeten, als een beeft gedoodt was, maer in 
andere Schaden moeft hy betalen de hoogfte prijs van de dertig voor
gaende dagen, (k) 

¾4.. Maer dit heeft heedenfdaegs geen plaetfe, gemeinelijk wort de 
fchade blootelijk geboetef, jae ook die een beeft doodt of quetft, kan 
het beeft betalende tot hem neemen, mits ook de vordere fchade hoe
dende tot zeggen van de andere, dien het op fijn eedtgegeeven wort , 
behoudens des Rechters matinge. (1) 

2.5". Van gelijken fchade door de beeften gedaen, wort voor d'eer-
fte reifè enkel, en voor de tweede mael dubbelt betaek, tot welken 
einde men het beeft mach opbinden en den eygenaer binnen twee 
uiren daer van verwittigen, die de fchade tot tauxatie des Dorprech
ters iàl boeten, en moet des felfs uiriprake voldaen worden, niet te-
genftaende beroep tot den ordinaris Rechter, het welke binnen acht 
dagen kan gefchieden. (m) 

a6. Het opgebondene beeft moet niet qualijk gehandelt, maer be
hoorlijk gevoedet worden, als het de eygenaer niet loft, mits betalende 
des daegs zes ftuivers van yder peert of koey , ende 3 ftuivers van 
een fchaep of verken, (n) 

vj. Andere fchaden door beeften gedaen , moeten de eygenaers 
mede boeten foo verre het beeft voormaels beruchtet is geweeft , of 
ook dat de eygenaer het by hem heeft gehouden, maer is het onbemch-
tet geweeft foo kan de eygenaer met het felve te -verlaten ende over te geeven 
beftaen. (o) 

2.8. De boete by den eygenaer verbeurt zijnde, moet half ibo hoog 
betaek worden , als of het een menfche gedaen hadde, (p) met dat 
onderfiheidt nochtans, dat om fchade door beeften gedaen geen beta-
linge van verzuimeniffe of meefterloon, gelijk in quetfingen by men-
fchen gedaen pleegt te gefchieden, kan worden geëyfcht, foo als by 
den Hove verftaen is in faken van Ede Walles , tegen Comelis Gaukes, 
den zo December 161 3. hoewel ook anders geoordeek is in de fake 
van fan Doekes, tegens fan Sjoerts 1618. beide volgens getuigeniffe van 
d 'Hr. Saekma op het voorlf. 4. art. doch het eerfte is de reeden wel 
gelijkformig. 2.9. Schade 

(k)§. Mud palam efi 14. Injl. de Leg, ^iquil. 0) Ord. 2 boek tit. 3 . art,6> 
(m) art, z, en 3. (<>J art. 3. ïoorff. (o) tit. VeorJJ. art. 4. (p) art, 4. 
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19. Schade door honden die aen de.keeten gehouden worden , of 
binnens huis en ftal, behoeft by den eygenaer niet te worden gehoe-
det, maer wel als fy los gebonden zijn. (q) 

30. Onfe Ordonnantie ftelt ook de ftraffe van dubbelt opdengee-
îien die een andermans landt met opzet af ertet , maeit of daer uit 
verzamelt, doch als het onweetende gefchiedt wort blootelijk de Scha
de betaelt. C) 

51. Die vfuchten op den velde vernielt, of onbehoorlijk plukt te-
gens dank van de eygenaer , wort drie dagen op warer en broot ge
zet , moetende door den Dorprechter daer toe aen het Gerechte over-
geleevert worden. (0 dat echter niet fchijnt te beletten, dat yemant 
van de ftaende vruchten niet foude moogen piucken en daer van eeten.% 
gelijk de Goddelijke Wet toelaet. (t) 

V. K A P I T T E L . 

Van Dieffid. 

*BtfchrijVmge T>an dtfftal ende y>erklar'mge des felfs in fijn \>olle heden. Straffe t>aw 
diefftal, foo nae ICeyfers recht als nae beedendaegfi Tratlijàe, benepens deilmge 
der foorten ende totjiajfinge yan dien» , 

1. *¾! ~JT Olgt Diefftal, welke is aengrijpînge van een andermans 
¾ / goedt ter quader trouwe, en om profijt gedaen, foo ten aen** 

• zienvandegeheele/*^, als van't bezit ofte gebruikt des felfs,. 
a. Het wort aengrijpinge genoemt, om dat fonder het goedt licha

melijk aen te roeren geen diefftal kan worden begaen, (a) 
¾. Dies foo wanneer yemant geleent goedt r of dat hem te bewa* 

ren gegeeven is, ontkent onder hem te zijn, hét zy met woorden of 
gefchrifte, die wort door bloote ontkenninge geen dief„ maer hy wort 
h e t , als hy 't goedt met julk^ een voorneemenverborgen of aengetafi heeft, (b) 

4. Self niet, fchoon een dief zich in een ander mans huis of binnen
kamer hadde, begeeven om te ûeelen, foo lange hy geen goedt heeft , 

aen-
(9) ärt^. (t) Ord. Î . tit. %• art. 1.2. (f) tït.yoorff.art. 9. (tj Demsro®. 

%%,'tlaefi. («; /.5a. §,IQ. L6j.btpr.ff.deFwt. (i>)dd..lL 
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aengetaft, foo is hy geen dief, alhoewel hy des niet tegenftaende weî 
kan geftraft worden, (c) 

5". Maer die op een ander mans papier of in fijn boek yets heeft uit-
gedaen, dat aldaer tot fijn naedeel wettelijk gefchreeven was, die is 
een dief, om dat hy fijn handen aen een ander mans goedt bedrieg
lijk heeft gelegt tot fijn profijt, het welke dan ook alfoo te verftaen 
fâl zijn, wanneer men niets uitgcdaen, maer yets by het credit ineen 
anders boek tot fijnen profijte gefchreeven heeft, (d) 

6. In de befchrijvinge is gezegt van vreemt goedt, om dat niemant 
dief VStXïJtjn eygen fijn kany immers niet voor foo veel het eygen is, maer 
wel als een ander daer recht op gefchapen is , gelijk of yemant fijn 
goedt te pande gegeeven hadde ende het felve fijn Crediteur wederom 
afhandig maekte, die begaet diefftal van eygen goedt. 

f. De woorden ter qttader trouwe, zijn gemein aen alle miidaden^ 
behalven fchade, waer van gefprooken is. 

8. Maer tot diefftal wort ook vereyfcht, dat het om profijt gefchic-
de , want als yemant een ander fijn hoedt of fijn deegen beneemt 
niet om profijt, maer tot affront, foo is't geen diefftal, maer't is hoon 
ofte vnjurie. 

9. Van gelijken, als het gefchiedt uit dertelheit en brooddronken-
heit alleen, foo is het geen diefftal 5 gelijk voor eenige jaren een tijt 
is geweeft, dat Studenten voor een abelheit hielden alderhande goedt 
wcch te halen, ende den lieden te beneemen. Indien fy 't deeden om 
het wederom te geeven of de prijs van dien, foo was het geen diefftal; 
gelijk is verftaen geweeft, foo wanneer fy een bierfteekers keiderby 
nacht oopen hebbende gevonden , daer uit haelden ende wech-droe-
gen eèn halftonne hollantsbier en dat opdronken, doch het felve daer 
nae betaelden, was foo geen dkverije; Maer die meininge daer by niet 
zijnde , foo moefte het diefftal zijn met brooddronkenfchap met al; 
gelijk als fy op feekeren tijt een venefoen paftey namen uit het fchip 
ende dien op-aten, fonder te betalen, was rechte dieverije 5 veel meer 
als fy malkanderen of dat noch erger was , aen d'Academie, boeken 
benamen; alhoewel by haer weinig gereekent ende meer uit loffigheit 
als om winft te doen wordende gepleegt, zijn echter defê en dierge-
lijke ftaeltjens rechte dieveftucken , ende moeten voor fodanig wor
den geftraft, ten minften in gelde. 

10. Verder, nademael diefftal niet ïònder begeerte van winft wort 
begaen , foo volgt , dat yemant in levens noot zijnde , om zich te 

redden, 
(-) / . 4 1 * 7.djitJeFurt. (dj / .41.$,uff.ait, ji^wL 
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.redden, een andermans goedt aentaftende geen diefftalbcgaët, indien 
hy het anders niet heeft konnen ftellen , is echter gehouden wederommç 
re geeven het geene by hem genooten is, fio haefl hy kan. (e) . 

11. Noch geeft de befchrijvinge te kennen, dat diefftal niet alleen 
van de làke felve gelchiedt , maer ook van het bezit, ende van het 
gebrmk. van bezits diefftal hebben wy een exempel gehadt in het 
verpande goedt , dat by den Crediteur bezeeten wordende hem by 
den fchuldenaer ontnoomen is. 

12. Zegge, de befchrijvinge van diefftal boven geftelt, geeft ons 
eeniger maten drie foorten aen de hant, van het goedt [elf, van't bez.it, 
en van 't gebruik. 

13. Van het goedt lêlf, verftaet zich, als yemant goedt wechneemt 
daer hy ganfch geen recht ontrent hadde. Wel te weeten , dat hec 
roerlijk goedt zy ; want onroerlijke goederen als landen en huilen 
konnen niet gettoolen worden , (f) maer wel ter quader trouwen^ 
ofte geweltelijk ingenoomen. (g) hoe groot anders of hoe koftelijk 
het geftoolene zy, wort niet aengemerkt , om defe mifdaedthaerna
me te geeven (want in de geldftrafFe is 'er ongetwijvelt onderfcheidt 
in ) invoegen ook zeer geringe faken, als een hoen, een duif, een ey 
met opzet ende om winft, lbnder meimnge van te betalen, wech-
gedragen, een dief fòuden maken, (h) 
. 1 4 . Wederom echter onder defe bepalinge ; ten zy men reeden 
heeft om te gelooven , dat de eygenaer het niet qualijk fal neemen, 
of dat men gezint is hem tien prijs te voldoen ; ook indien het ge
ftoolene of genoomene foo gering' is, dat 'er geen geld-prijs op ftaet, 
gelijk een fpeld. (') 

15. Diefilal van bezit is , als yemant fijn goedt dat by een ander 
verpandt of op een andere wijfe ter goeder oorfake bezeeten wort, 
hem ontneemt, (k) 

16. Diefftal szngebrnikyr oxt begaen by alle de geene die haer 't gebruik 
van vreemt goedt fonder recht daer toe te hebben tot haer profijt aenmee-
tigen, fchoon ook het felve gebruik haer ineenigerwijfetoegeftaenis. 

17. En zijn hier aen fchuldig, foo die vertrout of verpandt goedt 
buiten kennillè van den eygenaer tot haer voordeel gebruiken , als 
die geleent en gehuirt goedt anders gebruiken , als haer toegeftaen 
Was, ten ware Jy het gedaen hádden met meininge , dat d' eygenaer ,t niet 

I I Deel. C c cc qualijk^ 

(e) V"iLGtot.l\bfi..àejw.k, à1 f•<:.%.n. 6. (*) l.^o. ff.deFurt. (B) §. r. 
infin.lnfi.devièon.rapt. (h) §.Ga!linarumi6.infin.lnJl,de*£,I{.D, (>J arg, 
«••$.7. 09 §.io.d.tit,ltîjl. 
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faaüjl^fî&de neemen, of ook met vaomeemett pan hemdeer' voor- te vret* 
'ÎAen te fieüett. (!) . " . 

18. Diefftal wort onderfcheiden in openbare en verborgene diefftal, 
©penbare is, als yemant met het gefloolene goedt betrapt is, eer hy 
het ter jáaetfe daer hy 't wilde verbergen, gebradit hadde; en vtrbmgen 
diefftal is , als yemant van defe mifdaedt overtuigt is, nae dat hy het 
%l ter voorgenoomener plaetiê hadde beftelt. (BJ) 

ig. Daer zijn ook fborten van dief-ftal die daer voor gehouden wor
den , ¾oewel de eigentlijke befchrijvinge boven geftelt op de feiten 
niet en paft, gelijk als yemant geftoolen goet weetens gekocht of ver
borgen heeft, ofden eigenaer onthouden, ook als yemant een dief in 
het fteelen behujffâem is ge weeft, (n) 

20. Edoch die vreemt goedt genoomen heeft , «iet tegen zJnvanden 
eigenaer, 't welk hy echter meint tegen fijn dank te hebben genoomen, 
die wort rechtelijk voor geen dief gehouden, om dat hy den eigenaer 
niet bekort heeft , en de Rechter de bloote eonfcieutie niet en ftraft ,. 
maer alleen 't werk , foo dat uiterlijk zich vertoont, (o) 

ai . Indien nochtans fònderlinge omftandigheeden van boosheit zich 
^pdeeden, of d'eigenaer fijn wille daer toe hadde gegeeverj, om den 
dief beter te betrappen, dan foude defe mifdaet immers wel plaetfe heb
ben, nevens de toeftemminge van den eigenaer. (p) 

%%, Alle menfchen konnen dief-ftal begaen, en zijn daer aen fçhul-
dig die verftant van bedroch hebben, felfs ook kinderen onderde 14, 
jaren , indien fy erg genoeg daer toe bevonden worden, (q) 
.• 2.3. Pe ftraffe van diefftal is nae Keiferlijke rechten of in gelde ten 
profijte van de* geene die daer aen geleegen is, dubbeld in gemeine, 
vierdubbeld in openbare diefftal , of exemplare kaftijdinge wegens de 
Gverighek, doch beide ftraffèn moeften van de geene die daer aen ge
leegen was, gedreeven ende gevordert worden, niet beide te gelijk , 
maer indiervoegen dat hy fijn keur hadde, of by de profijtelijke boete 
voor hem of de exemplare ftfafl¾ voor 't getfiein wilde vorderen en 
drijven, konneade tweederleije ftrafi¾ over een miidaet geen plaetfè te
gelijk hebben. -~ 

24. Maer alfoo heedenfikegs de exemplare ftrafl¾ by den Procureur 
Generael alleene wort vervolgt, foo is de boete tot twee of vier dub
belt, die de befchadigde perfoon wierde toegeftaendagr mede weg ge-
noornen, om dat anders eeö dief tweemael om het felfde feit foude 
worden gsftraft. - • z$. De» 

(1) §. 6. & V d, tit. (m) §• ¾. Infi, d. tit. I. 7-§*l.& *•#• de Fttrt. («) f 4. 
# § . 1 1 . d. tit. (o,; §. 8. eod. tit. (PJ d,§. 8. («3) §.ftn. lafi. A. tit-
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¾/. ï>efe f¾êdêa gmû w keanétt, dat als de diefftal fóù gering'&, 

ten aeözien van de pérfbófién ondef wk de fake ftáét, dàt de Procu
reur Geöerael daer over geen klaehte föude konnen, of willen öiakéfi; 
gelijk hoender-dieven fonder huisbfaek, óf 't fteelert van een boek on
der ftudenten, en diergelijcke , dat alJ¾aft het dubbelt foude konnett 
Worden geëyfcht, evenwel, orndatdóoigáénsde Procureur Generael 
aófcie kan maken over diefftal, fonder door d¾¾ie van een particulie
re geïnteféflêerde té borden uitgeflootert, fòo houdtröen het daer voor 
iïi 't algéöiein, dat het dubbelt ênde vierdubbélt öiét meer m gebruik 
is , gelijk daeï van geert exempelen oît weete te hebben gezien ofïé 
gehöort onder orts. 

16". Men fóude anders wel konnen zeggen s dat na'e reeden várt 
Rechte » de geldboete van dubbelt in diefftal fòö wel plaetfe kondé 
hébben nevens ertde buiten de Procureur Genèfáel, áls de geldboe
ten in cas van injurie konnen Worden géëyféht, boven ertde behalve» 
diergelijke aenklachte van de Procureur GeneraH áls vòören, Maer 't is 
foo niet in gebruik, ertde de oorlake daer van foude wel mogen zijn, 
dát dieven zelden ryckelingért zijn, iffirtïéi¾ dië daer over wórden gö-
itraft, en dat'er. zelden het enkelt van te balen is, late ftaen het dub
b e l t , dat al foo met de injurkn niet geleegeri is. 

2.7. Volgt dâö,dat in onfert tijt die particuliere diefftal geleeden hebben 
geen andere aenfpraek doen konnen als-tot vergoedingevanhaerfcha-
de; en echter fchijnt eertig onderfcheidt te moeten worden geftelt tuf-
Ichen den eygenaer van het goedt, en tulTchertden geénertdie vreemt 
goedt onder haer zijnde benoomen is, de eigénaer kán ván de diefosv 
te fijn erfgenaeni wedereyfehen het geftoölen goedt ofte Weerdije def-
fèlfs, indien 'tverïoören ofte verergert is, nae de hoogfte Weerdije foó 
als het goedt oyt heeft konnen gelden , fchoon het door koften varf 
den dief meer weerdig was geworden, dele aênfprake wort în't latijtï 
genoemt condiUio furtiva,, zijnde voor d¾ygenaers alleen endétegert geen 
ander als die het goedt hebben wech gedragen, (f) 

2.8. Doch die geen eigénaer is , wort défê aenfpraek niet gegunt* 
maer hy heeft echter de ac¾e van diefftaltot wederleeveritige van't goedt 
felfsf ende fchade foo hy dieft te neevens mag hebben geleeden , en 
wort defe aenfpraek mede vergunt tegen den erfgenaem des fchuldi-
gen, fòo wel als de voorgaende, «m dat fy b'eide maer-houden op de 
vergoedinge van fchade door diefftal aengebracht. (!) 

4.9'. De ftraffe der dieven wannéér fy anders niet gedaen hebben als 
C c c c z * ftee-

(r) dix, adt'tt. ff. de Condiël.fiirt. 0 per/. 9. ff. de tondiel. fîtrt. 
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-ifceelen', is gemeinelijk openbare geeffelinge met banniflèment voor drie» 

- vijf, of zeeven jaren of opfluitinge in 't tuchthuis , ten -ware de jonk: 
heit ofde<jtiaUteitvandeperfooneenigejirafminderingevereyfchtey byfonder-
lijk foo de perfoon hoope van beeteringe geeft, dan kan men hem in't 
tuchthuis fetten, of hy wort in't heimelijk gegeeflelt, fomtijts wort 
het ook met een banniflèment overgelîen, of als't een kleine dieverije 
is met gevangeniffè op water en broodt of diergelijke. . 

¾o. De ftraffe wort ook wel vermeerdert, eerftelijk, als de dief een 
gewoonte van fleelen heeft gemaekt, of dat 'er byfondere omftandighee-
den' van quaetaerdigheit by zijn , dan krijgeefy wel een brandmerk 
op d'rug mede, ende langer banniflèmept of opfluitinge. En hiertoe 
behooren byfondere lborten van diefftal, die om haer gevaerlijkheit 
harder geftraft worden , als daer zijn huis-dieverije die door maegden 
of booden begaen worden, hoedanig zijn ook diefftallen dieby brant,-
fchipbreuke of diergelijke noodgeleegentheeden gefchieden, die de gra
ven befteelen en die de kl eederen uit de baden wechdragen , of by 
ons van de bteeken, die in kerken of merkten beurfën fnijden, of on
der fchijn van guichel-konft de lieden weeten te Snuiten, die haer in an
der liedens huifen indringen als of fy daer gehoorden,, en goedt weg 
dragen ende wat diergelijke foorten meer zijn. (t) 

gr. Huifbrake met diefftal zamen gevoegt, wort ook hooger ge-
noomen, en. fwaerder geftraft, jae'lbo het dikwils gefchiedt is, wordea 
fy wel opgehangen : welke ftraffe by veele volkeren ook tegens ge-
meine dieven wort • gebruikt; hoewel al te fir.eng foo het. fihijnt, en verre 
koven de Goddelijke, en oude volkeren Wetten. 

¾a,' Maer in Frieflandt worden geen dieven met de doodt geftraft, als; 
die beeften uit de weide of van de ftal afhaelen, te weeten peerden of 
koeijen, om het groot gevaer, en ftoutheit van fulke dieverijen. Alhoe-. 
wel niet altoos peerde dieven met de doodt geftraft worden, maer als het 
dikwils en met overdadige ftoutheit gefchiedt, gelijk de exempelen by 
Sande (n) verhaelt zijn geweeft,, want anders veel peerde dieven ge
geeflelt en gebannen zijn, ook wel gebrantmerkt, en mede wel Hechts 
gebannen, als GeibenDouwesvanLioejfensDen28Sept: i6zj.Mr.Hans 
Roer maker tot Leeuwarden den 10 Sept. 162 f. Dirk^/anfin van Dr onrijp 
den %J Oüob. 1628. Deflelven jaers 6Nov: Hejfel Harmens van e^r¾w, 
iefc maer voor twee jaren gebannen. Atnteekz van d' Heere Kan« 
Pr. Gr. 

g¾. Nevens de Steelers worden geftelt de heelers, gelijk vooren,is 
aen-

(t) dix. ai ML ff de exiraord. jnd. (f t\t. feqq* (n) in fijn 5 hoek út. t.def. 9. 
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aengeroert: de flraffe der fel ver wort in deîOrdonnantie (w) geÄekr 
voor d'eerfte reife geefleling of bannijfement, en voor de tweede reife. 
openbare geeflelinge met brant-teekeningen banniflement, 't welk plaets 
heeft, foo wel tegens die de perfoonen als de goederen hebben ver
borgen. Soo is Tjets Gerrits gegeeffbk, en gebannen, om dat goederen-
van haer man geftoolen, hadde ontiangen en eenigedaer van verkocht,, 
en in de lombaert verzet; edoch <tslnna Hendriks hebbende geweeten 
dat haer man geftoolen goedt hadde verborgen en daer nae gezien dat 
hy 't by nacht ten huife des eygenaers hadde ingefmeeten is voor ee-
nige dagen op water en brood gezet, den 10 Julij 1641. Aenteek. voorj1 

34. De ontdeckers van dieven of der lèlver aenhouders worden niet 
alleen de mifdaedt vergeven, maer krijgen een vereeringe toe. (x) 

V I . K A P I T T E L . 

Van roof ende gewelt. 

T\po\erlje befcbreeVen ende ge\ofgen daer uit getrocken. Straffe 'van fyof 'ende †»r-
- derom ge\raegt, of de Kjcyferlijke geldt-boeten noit plaetfe hebben heedenjdaegs. 

Gepelt meenigerley. 

i . T " " \ E < tweede particuliere mildaedt is Roof, welk befchreeven 
1 m wort, een gewaltelijke wegneeminge van een andermans tilbaer 

•"• **̂  goedt, om profijts halven gedaen. 
a. Door het vfoon gewaltelijk^vjort roof ortderfcheiden van diefftal,, 

maer het woort tilbaer koomt met diefftal over een, want onroerlijk 
goedt kan noch geftoolen noch gerooft worden, maer het wort wel in-
genoomen ofte geinvadeert, gelijk de Rechten Jpreeken. 

3. Profijts-hahen moet het ook gefchieden, want fulx niet zijnde is 
het geen roof, maer blotelijk gewelt, ofte hoon; fodanig is die goedt 
heeft gerooft, dat hy meinde fijn eigen te zijn, of dær hy aenfpraek 
op hadde, want defe, nademael hy fijn profijt eigentlijkniet foekt, is 
geen rover, immers foo hy gemeint heeeft, dat hyfulk^goedt den bezitter wel 
mochte beneemen; want wetende dat hem fulx niet toekoomt fchijnt hy 
voor een Rcover te moeten worden gehouden, (a) 

4. Ook al meinde hy dathethemgeoorlofrwas, fòo verheft hy ech
ter fijn recht van eygendom ofte van fchult-eyfch, en foo verre hy geen. 

C c cc ¾ recht 
(*) 2 9 1. (*) tiwpoorf.art.z. (i) §.l.lnfl,àsVibon.rapt. 
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4f4r Heedenfdâegfe TReehtfgéhettiéyt, 
r-echt ap 't goedt en hadde , foo moet hy boven, hes goëdt fèlfs ÖÖC¾ 
den prijs, en alfoo dubbelt betalen, (b) 

f. Het is van noden noch eens te vragen, of defê ftraffe dubbelt, 
op heeden noch plaetfe foude konnen hebben? bet is wel een gemeine 
reegel, dat de gekftraffen van dubbelt, drie dubbelt, vier dubbelt, 
by ons geen plaetfe hebben, als voor foo veel by nieuwe wettea mo
gen vaft zijn geftelt, raaer dient op de reeden gelet, welke is, datd© 
Procureur Generael, heedefiidaegs alleen de openbare ftraffèn vervolgt; 
eft alfoo naé reeden van rechten , in de particuliere miföaden geeft 
tweeder leije ftraffe» te gelijk kan vallen , foo neemt het klaeg-rechfc 
des Procureurs den eifeh van ftraffe, die de befehadigde per foon foude 
hebben, op; En dienfvolgens foo dikwils de Procureur Generael, niet 
kan, of niet wil klagen, foo eyfcht de reeden van rechte, dat de be
fchadigde perfoon ook de boete kan eyfchen; want onfe Ordonnantie 
fulx niet verbiedt, en de gewoonte moet niet ftrecken tot verlichtin-
ge van de mifdadiger ; nademael fy alleen is ingevoert tot voorkoo-
minge dat niemant tweemael om een mifdaedt geftraf¾ foude werden; 
en nademael wegneetninge van fijn goedt daermen recht op heeft of 
meent te hebben , zelden, en buiten befwarelijke omftandigheeden, 
foo gewichtig is , dat de Procureur Generael zich daer mede foude be-
moeijen, fchijnt dit dubbelt noch wel plaetfe te konnen hebben, im
mers nae de reeden foo het fchijnt, die echter tegen de practijke niet 
op en mach. 

6. Men fal het felve moeten zeggen van oneigentlijke mifdaden 1 
waer van hier beneeden en van fodanige betalinge van dubbelt, daer 
ganfeh geen mifdaedt ontrent te paflekoomt, gelijk die een anders hout, 
of fteen, onweetende aen fijn huis gebruikt heeft; waer van elders ge-
jprooken is, (c) als mede noopens het dubbelt dat om bedroch of ont-
kenninge moet betaelt worden; in aótien vanlchade, vanbewaringe, 
ota noodvallige oorfàkefl, ende van legaten die tot Godvruchtige oo-
gemerken gemaekt zijn, die nae Rechten ook. al op dubbelt xijn. 

7. De aeöfpraek tot vergoedinge van de fchade door roof gedaen,' 
is by de felve die aenfpraek van diefftal hebben , de openbare ftrafFe 
wort wat fcherper genoomen, als gemeine diefftal, nae de verdienften 
dei' omftandigheeden, en goetvinden des Rechters, (d) 

8. Gewelt is veelderley •, mea~kan ^eniger maten zeggen dat het is 
vierderley, ttfneemende, aj"drijvende, úerjloofende, dwingende, deafnee-

mende 
(b) d.§.i,l7C.undeVt. (É) /. (. ff.de Tignojitnil. §. tQ. InfiJe^T^D, 

(å) §• tät, Inftjeltilnii, ragt. 
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inende is roof, waervan gefpraoken is. afdrijvende, als men yemant 
van fijn lant of huis gewaldelijk afdrijft, waer van is bet pofejfoir middel 
van gewelt, in't laxijn mde vi, verftoorende is, als yemant in de geruftige 
befittinge van fijn goedt wort geftoort, waer van is het pojfejfoir mid
del van befît te behouden, int latijngenaemt uúpoifîdetk. dwingende^ge-
Wak is als men yemant dwingt om yets te doen ofte laten, dat hy 
anders foude of niet foude doen, waer van is eenfchoütsplaçkaet van 
Romen, beginnende toet defe woorden\ dat door gewalt ofvreefe. (e) 

9. Defe civile middelen zijn indiervoegen onderfcheiden, maer hee 
crimineel is nevens alle die foorten gemein, het wort echter onder» 
ioherden in privaet ende publijk^ gewelt. 

zo. Privaet gewelt is, welk fonder wapenen ende met minder be-
foerte gefchiedt ,5 gelijk als yemant t ' làmen-rottinge van volk ge-
maekt heeft om een ander te flaen of ongelijk te doen, die een ander 
uit fijn huis of lant heeft gejaegt, en die zich daer toe heeft laten 
gebruiken , alhoewel defe foorten, eerder fchijnen te zjjn gemein aen 't m-
blijk^ ende privaet gewelt. 

11. Tot het privaet dan behooren eygentlijk de fborten te vooren 
opgenoemt, te weeten, als men een ander yets afneemt, en een ander 
uit het fijne drijft of ftoort in fijn ruftig bezit of dwingt , om yets te 
geeven of te doen, alles buiteq en finder wapenen. 

ia. Maer als die dingen gelchieden met t'làmen-rottinge van volk 
of op eenige andere gevaerlijke wijle, dan is het publijk, gewelt. 

13. En om dat de wetten de zamen-rottinge van volk tot beide 
foorten brengen, foo lal men dit onderfcheidt moeten Hellen, als de 
zamen-rottinge gefchiedt met een groot gewoel of tot een zeer boos 
oogemerk , dan is het publijk; by exempel, om brant te ftichten, om 
huifen te berooven , om een vrouwmenfch te verkrachten, en dier-
gelijke, anders mach men het tot privaet brengen. 

14. Wapens als gezegt is, maken het gewelt altoos publijk, ende 
door wapenen worden verftaen alderhande inftrumenten, daer men 
een ander mede kan beichadigen. (f) 

I J . l>e ordinarife ftrafFe van publijk gewelt was eertijts eeuwig: 
banniffement met confifcatie van goederen. 

16. Maer als het gewelt om hoog-gaende boosheit gefchiedt , dan 
wort het met de doodt geftraft , als in huis-breekers en beroovers „ 
die ¾ met zamen-rottinge en fwaren overlaft hebben gedaen; (g) ge

lijk 
(e) Quodïimitufquccaufa. (f) Dix.adût-ff.deYtf>ubl,&Tri)>. (s)/,fm«-

f.adL.lul.deïifubi. 
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iijk geoordeelt is voor Pinxter 1680. tegens eenen die met twee ande
re , een nacht-huis-braek hadde gedaen, met dreigen, flaen, dwin
gen , ende berooven van de lieden , en is gehangen , maer die 't 
fteelfwijfe doen behooren tot privaet gewelt. 

17. Brandt-ftichten is ook de doodt, (h) 
iS. Jae bloot fchaeken van een vrouw-menfch, wort met de doodt 

geftraft , ook felfs tegens de dienaers ende helpers , al gefchiedt het 
met wille van't vrouw-menfch , volgens Keyferlijke Rechten ; (i) 
maer onlè Ordonnantie (k) geeft de ftraffe des doodts niet anders, 
als om geweldelijk^ wech-voeren , ende misbruiken ; waer uit volgt, dal 
het fchaken alleen niet doodelijl^is. 

19. Ook niet het geweldelijk misbruiken alleen ? meine van jae^ 
om dat daer in is het uiterfte van't feit, daer de Ordonnantie hals ftraffe 
om geeft, en om dat het qualijk gefchiedenkan, fonder eenige wech-
ruckinge, dat even foo veel als fchaeken is. 

20. Het feit niet voltrocken zijnde, wort minder ftraffe gebruikt, 
en is fuik een by den Hòve gegeeflelt , en voor eenigen tijt geban
nen. (1) Doch is voor geen onvoltrocken , maer voor een rechte 
vrouwe kracht gehouden het feit van eenen, die een dochter van 16 
jaren , fòo fy zeide , met gewelt hadde ondergeworpen ; ende alles 
wat hy konde, gedaen, om ten einde van't feit re koomen; hetwelk 
in confideratie quam ten aenzien van het pijnigen , daer toe de be-
klaegde wierde gecondemneert, den 9 July 1681. 
' a i . Ons Ordonnantie doet'er noch by, dat de goederen van de ver

krachter [uilen koomen op het kjnt daer uit geboore» , ook met, ende be
lieven de wettige kinderen, het welk^is yets by fonders, (m) 

a2. Dit is te verftaen van alle eerlijke vrouw-luiden; in hoeren is 
de ftraffe foo fwaer niet, maer behoort tot privaet gewelt. 

23. Waer van de ftraffe is confifcatie van een derdepart der goede
ren , met eerloosheit en inhabijlheit tot alle eeren en ampten. (n) 

24. d'Ordonnantie heeft eenige byfondere ftraffen op leekere foor
ten van gewelt ; 't infmijten van glafèn, loopen, fmijten en lleeken 
op deuren by nacht , fonder quetfen of verder te gaen, wort ge-
breukt met veertien goudt guldens; met gewelt in huis te koomen Ion-
der yemant te misdoen, is acht en twintig gout-guldens ; Soo hy mis
doet met uitdrifte, of met andere forfîèn , wort crimineelijk geftraft 

nae 

(o; /. 18. $. lncmdiarijff. de pee». (i) /. tin. C. de J¾*/>/. V¾. (k) i beek 
tit.iz. (J) Sande 5. 9, u , (m) Ord. a. I¾. (nj /, 1.1. uit. ff.adL.lul. 
de ft .Pr/V. 
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•me geleegentheit, (o) behalven dat de gewcidenaer gewont, v » 
Jamt, of gedoodc zijnde, daer van geen boete wort gegeeven. (p) 

zf. Tegenftant van executie wort t'elkens met twaetf gmt-g*tldent 
geboet i Maer gelijk als geweldelijk m een huis te koomen bloot, al
leen met geit geboet wort, doch met groote feitelijkheit begaen» foo 
wort verlwaert, dat het Crimineel wort, (q) foo is niet te twljvelea 
•of tegenftant vaa executie met aadere geweldelijke feiten vergezel-
fchapt, kan ook met crimineele aenklacht vervolgt worden , ea is 
foo by den Hove verftaen nevens eeaen J. D. defweegeas geappi¾-
hendeert, den 19 Septemb. I68Ô. 

26. Straffe van gewelt lijdt ook , die een fchâre van menfefaea 
hebbende by een doen koomen in de ielve aea een ander fchade toe
brengt, alhoewel geen gewek hebbende gebruikt; maer als'er fcha
de onder een meenigte gcdaen is , fonder de felve tot dien einde te 
hebben vergadert, dan is de ftraffe wel meeralsflechtê fihade, edoch 
minder als gewelt. (t) 

V I I . K A P I T T E L . 

Van Falshtit. 

Ëefchrifoinge ende terdeiHngt \>a» Falshev t nat Verfcheidene foorten desfelfs, »»• 
trent menfehen t rmwte , gefebrift ende maten. Straffe der Walfaricn Ver* 
febeiden. 

I. "V 7*01gt nae onfe ordere àefalsheit, welke is een mildaedt,1 

¾ / wapr door men de waerheit nae-bâotji ofte verdanken tot bt~ 
• droch en fchade van een ander. 

2,. Geen mifdaedt heeft meer verfcheidentheit van iòortenenexem." 
pelen als defe , ende men kan fè genoeglijk brengen tot vier hoofi. 
foorten; want fy worden begaen, of ontrent de menfih, oîmunte, of 
gefebrift t of mate en gewichten. 

3. Ontrent de menfih wort falshek begaen , eerftelijk, met toe-" 
floppen van kinders > als men veinft een kint gébooren te zijn van 

II. Deel. Dddd 'eea 
(o) Ordonnantie ¾.boek tit.7.art, 1.2.3. (p) <trh 3'Voorff. (•)) art.3. Voerff. 

(r) l.t.iapr.C.g.&feqq.l.q.inpr.&' §,6,eod, 
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4 j 8 Heeåenfâaegfe T^echtsgehertheyt. 
een vrouwe die't niet gebaert en heeft , ten z. die een Rechter be
koopt ofte doet om-koopen , ten 3 die falfche getuigeniflè fpreekt, 
iof die geit neemt om getuigenifle te doen, of ook een ander belet te 
getuigen, ten 4. die zich een falfche naem ofte weerdigheit aenmee» 
tigt , gelijk of yemant zich uitgaf voor een Doc¾or,, voor een Am-
bafladeur, of yets anders, dat hy niet en was. 

4. Ontrent de nmnte wort falsheit begaen, niet alleen van de gee-
nen die falfche ende ondeugende munte flaen , .maer ook, van de 
geene diefe flaet fonder macht te hebben, en die fodanige munte uit
geeft } maer dit is een mifdaedt op z.ieh filf, w æ r van op een anderplaetfi. 
fchijnt echter tot dit Kapittel noch te behooren , als yemant het geit 
befnoeit of eenige veranderinge daer aen maekt. 

5. Maer de meefte falsheit wort ontrent fchriftuiren en inftrumen-
ten begaen, eerftelijk en voornamelijk, als men een ander fijn hant 
xiaebootft , het fy dat het.geheele fchriftuir foo werde gefchreeven, 
of de onderteekeninge of eenige ander deel des fèlfs, het zy van aen-
begin fiilx gefchiede , of dat 'er naderhant veranderinge in gemaekt 
wort, ook is die Schuldig aen falsheit die fodanige inftrumenten wee-
tens gebruikt, voorleeft, copijen uitgeeft, of in eeniger manieren to t 
nadeel van een ander doet geiden. 

6. Te weten , falsheit die in fchriftuiren begaen wort , beftaet in, 
het gefchrifte en niet in de materie van dien, fulx yemant in een jpe-
cificarie Hellende dat een ander niet genooten heeft, begaet geen fals
heit , maer als by het gek trekt, foo is het diefftal. (a) 

7. Niet te min die zich in een andermans Tefiament een ervenïfle, of 
een legaet toefebrijft, begaet falsheit , om dat fiilx geen fleçhte leu
gen is , maer om dat in het Teftament, 't welk de wille des makers 
vertoont, geftelt wort het geene fijn wille niet en is. 

8. Eyndelijk, wort ook falsheit ibegaen in maten ende gewichteny 
•wanneer die minder of meerder als nae behooren en gewoonte tot 
een anders nadeel worden gebruikt, of ook andere bedriegerijen daer 
ontrent aengewendt , foo als doen die met den alêm de gout-wich-
ten ongemerkt overhalen, en wat diergelijke meer mach zijn. 

9. De ftraffe van defe mifdaedt is niet min verfcheiden ,. als de 
foorten en trappen des felfs; in de üaven was het eertijts de doodt, in 
in vrije lieden was eeuwig banniflement met confifeatie van goederen 
de ordinarife ftraffe, fomtijts wierdenfe wel gedoemt om metdewit 
de beeften te vechten, 

IQ. Io 
(-) 1.13. ff.ad L. Cornet, deFalf. 
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ïo. In minder foorten wierdenfè wel behoudens goedt voor een 

tijt gebannen , welke ftraffe geftelt wort op de geene die een ding 
aen twee perfoonen by verfcheiden contraéten heeft verkocht, als 
mede die een Rechter heeft omgekocht. 

i i . Somtijts ook wort'er niet meer gedaen, als verbodt om defe 
of die hanteeringe niet te moogen doen , of voor recht niet te moo-
gen verfchijnen. 

12. Geldftraffe tot dubbelt foo veel aengaet fchade, wort ook wel 
goedt gedaen aen den geenen die beleedigt is , en dat boven ban-
niilèment. (b) 

VïII. KAPITTEL. 

Vm Hoon. 

Sefchrijtinge van Hoon of ïnjurie ende gevolgen åatr uit gttrocktn > infonderheit 
nopens het op?et of Voorneemen. VerdeiHnge in drie foorten Van hoon , doof 
tfoorden, "berken ende gefièrifte. jim "tuien en door "toien aenfpraek Van InJH^ 
rie gegeeVen "Stort. 

l. '1W'"T* Ae de 'mifciaden die tegen het goedt van een ander wor-
I ̂ W den begaen, volgen die tegens d'eere van ons even-naeften 

-i~ ^ worden ondernoomen , hoedanige zijn hoon , vrouwen-
fchenden, overipel, en wat dies meer mach zijn. 

i. Hoon is een mifdaedt , tot fihimp ende verachtinge van een ander 
met opz.et aengefielt. (a) 

3. Opzet is hier gelijk in alle mifdaden van nooden, en daerom 
wort eerftelijk vereyfcht, in de miidaders kennilîè van't geene ly 
doen, hoewel in de lijder fulx niet wort vereyfcht ; want kinderen, 
en dolle menfchen kan wel ongelijk aengedaen worden , maer fy 
konnen't niet doen. 

4. De miföader moet ook kennifle van de per foon hebben, foo verre 
hy \an weeten 't geen hy doet, hom te zijn j by exempel , yemant ftoot 
een periòon op't lijf dien hy meent een knecht of een gering perfoon 

Dddd 2 ' te 

fb) Trobationes Yid. in pofition. ad UU> ff, adL.Cornei.de Falf. (a) VidMhh 
(ofit'wnesad tit. hifi. de Injur. 
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-e zijn , 't welk echter een Man van ceren is , hy kan niet aenger-
Iprooken worden, als voor foo verre dat ftooten ;. ook aen een knecht 
of ander Hecht peribon , voor hoon foude konnen gereekent wor
den. Van gelijken , yemant hoonende een vrouw-menfeh „ dat hy 
meinde een vrijfter of een weduwe te zijn, kan van de man, die we
gens zijn vrouw, anders ook aenlpraek heeft, niet worden bemoeit,, 
maer als hy geweeten heeft dat fy getrouwt was,. Schoon hy de man, 
niet kende , lbo kaa hy doch van de man in eygener naem aenge-
lprooken worden. 

5V Wort ook foo zeer in defè mifdaedt, opzet van hoon vereyfbht,1 

dat alfchoon yemant by een andere ongeoorlofde geleegentheit van een 
ander qualijk gefprooken heeft, met defe aenlpraek niet kan gemoeit 
worden, by exempel, een duivel-bander, of yemant die met waer-
zeggerije» en handtkijkerije omgaende van yemant gezegt heeft, dae 
hy hoer, dief, of moordénaer was, als dat gefchiede nae de reegels. 
van die konft, fehoon bedriegelijk weefende r men fou fuik een 
menfch van hoon niet konnen befchuldigen ,. maer op een andere^ 
wijfe moeten ftrarfen. (b) 

6. Indien van't opzet getwijvelt wort, foo echter, dat de præfùmptie 
voor de dader is , foo kan de R-echter hem den eedt van zjtiveringe 
opleggen j 't welk mede plaets heeft als d' omftandigheeden doen ge-
looven^ dat het by geval, of jok is gefchiedty want Anders foo de da
den ofte woorden in haer aert heonelijk^zijn , foo wort het ook_gemeinlijk 
voor hoon gehouden ende geftraft* 

7. Jae opzet van hoon is foo zeer ftraf baer , dat al heeft yemant 
een ander verweeten een ware mifdaedt daer hy aen fchuldig is , de 
verwijter nochtans over hoon kan aengefprooken worden ^ ten ware 
het fftlk^ een mifdaedt was , aen welkers ontdeckinge 'tgemeene bejle veel 
geleegen mochte z,ijnt of dat de andere omftandigheeden vanperfoonen^. 
en (aken de maniere van verwijtinge goedt konden maken, (c) 

8. Noch kan opzet aenfpraçk van hoon geeven over faken, ofte 
verwijtingen, die in zich felfs niet oneerlijk zijn , gelijk of men ye
mant een beedelaer, of fehijlig, of mank, of diergelijke met toorni-
gen gemoede noemde ; want of wel een Chriften meer lijdtfaemheic 
behoorde te hebben, als dat hy hem aen fulke dingen foude keeren P 
dewijl echter de menfehen ibdanig zijn , dat fy om fulke ooriâken 
dikwiîs moeyten, en vechterijen aenftellèn , lbo is de plicht van een 
Rechter om fuîx voor te koomen,. met te ftraffen het geene met opzet 

van 
(l>) /. 1$ §,<!£• ff,deInjtit. (c) l.iS ff,àtln\ut, Sana, -f.S. 7. 
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van hôon wort.gedaen ©fte gelprooken » fchoonh in. der daedt voorgeem 
hoon behoeft gereekent te worden * veel meer is dit te verftaen van faket* 
die oneerlijk, hoewel gering zij» ; gelijk of yemant u hadde heetert 
liegen, allenthalven ftæt echter vaft , dat een Rechter acht moet neemen* 
op de omflandigheeden en verdienflen der faken* 

9. Soo is niet aengenoomen de actie van injurie tegens een die var* 
(¾n fchuldenaer quaet geit hebbende ontfangea, foo hy zeide, fònder 
bewijs , naderhant ia gefelfchappen eenige ondeugende Huivers too-
jaende y. Ipijtig hadde gezegt, fulk^gelt flaet die man.- maer wel is hy ge-
ftraft dal: hy gezegt hádde van de fèlve perfoon y als de lieden quamea 
©m geit van hem te hebben, hy zich inde Ipijs-kamerliep verbergen,, 
voor Kerftijt 1679. Een ander fij» butrman hebbende toegezegt dat 
hy fijn verken doodt geflagen hadde , is van injurie vry gelprooken.. 
alfoo het geen fchande is , een verken te dooden , R. R. appellant 
contra W. C appelleerde 9 Nov. 1680^ by de Neder-rechter was't 
voor injurie genoomen ,. in andere landen foude het ook wel voor in
jurie worden geacht, daer het doodtflaenvanbeeften voor beuls-werk 
gehouden wort, gelijk in Duitflàndt wel hebbe gezien de achtinge.-
der lieden fodanig te zijn. 

10. Wanneer ook yemant boos-aardiglijk gehoon t zijnde , daerop. 
yets wederom, tot des anderen hoon doet of zegt, fulx kan hem niet 
altoos toegereekent worden , em dat het in de macht van de lieden niet en-
*r haer felven by fitlke onverwachte geleegentheeden t'eenemael te mativen,. 
(d) flaet nochtans by de» Rechter te letten y of hy de maet r in 't we
der hoonen niet heeft te buiten gegaen, en voor zijn deel mede niet 
flxaf baer zy. 

11. Overftallige dronkenfehap kan yemant ontfchuldigen , foo hy. 
geen gewoonte van dronkenfehap heeft gemaekt ,. en by aldien hy ganicb 
buiten zija verftant is geweeft , want anders is't niet billijk dat ye
mant van ftraffe bevrijt werde door een ander mifdaet of fchult. 

12. Die van getuigen tegens hem beleidt voor recht tot haerhooa 
yets fpreekt of fchrijft, kan daer over niet altoos worden aengefproo-
ken , maer wel als hy het te grof maekt en boven 't geene tot fijn Jàeks ver-
deediging van nooden was , of dat hy het boos-aerdiglijk verdicht had
de fonder eenig bewijs j in welke gevallen die beleedigt is ,. fijn aen» 
iprake doen kan. (e) 

15. De verdeilinge van hoon is driederlei,, want ly gefchiedt door 
merken, door woorden », of door gefchrifte. 

Dddd 3 14,. Door 
idX l a. f ff de Trocuw. (e) SandJib. 5, t'tU 8. def. MV 
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54. Door werken niet alleen als men yematft üae t , het zymetde 
handt of voeten , of met ftocken of eenig ander inftrument , gelijk 
iweep en roeden, tnaer ook als men yemant met geiten , en alder-
hande daden koomt te affronteeren , gelijk als men een eerlijke doch
ter oneerlijk aentaft, of foekt aen te taften; als men yemant quellens-
halven voor recht betrekt, of ook laet regiftreeren om valfche fchult, 
öf fchult die geen rsgiflratie onderworpenis, te weet en als het opzet van 
affront beweefen wort, of blijketijk^is, ingevalk van twijffelinge kan eed 
van zuiveringe lichtelijk plaets hebben. 

.15-. Woordelijke hoon is, als aen yemant in ' t openbaer en in gezel-
fchap van menfchen, onbehoorlijke verwijtinge wort gedaen^ww^K dat 
daer uit een gerncht omftaef? want heimelijke quaetfpreekinge geven in 
•defen geen aenfpraek, om dat geen recht-lioelen voor fulke klachten 
genoeg fouden zijn. (f) 

16. Een rechter, als voren gezegt is, mach hier wel onderfcheit ma
ken van perfoonen, om teoordeelenhoedanigefchelt-woordenplaetfe 
tot aenfpraek konnen geeven. Regenten en krijgs-officieren, fouden 
ora geringe fchelt-woorden toegelaten konnen worden, jâ hoe groo-
ter, hoe teederer het gevoelen van eere, by verfcheiden foorten van 
lieden pleegt te zijn, hoe lichter aenfpraek hun vergunt moet worden. 

17. In allen gevalle de Rechter moet acht neemen, dat hy vech-
terijen en dadelijkheeden die anders uit geringe woorden lichtelijk Sprui
ten moge voorkoòmen ; en defwegen moet hy ook recht doen op 
fchelt-woorden die mogelijk een Chriften en een wijs man , foo veel 
niet reekenen foude, dat hy daer een proces om foude aenvangen. 

18. Hoon door gefchrifte wortverftaenals'ereenftnaet-fchriii:, ge-
meinlijk pafyuil genaemt, tegens yemant uitgegeeven wort, zijnde niet 
alleen de Schrijver , en d'eerlle uitgeever aenfpraek onderworpen, 
maer ook die 't naderhandt met boos-aerdigen fin hebben verfpreit, 
copijen uitgegeeven, aen andere voorgeleefen, en alfoo gemeenfchap 
daer aen hebben gemaekt. 

xg. Wat perfoonen aenfpraek van hoon onderworpen zijn, kanaf-
genoomen worden uit het geene voor de verdeilinge is gezegt; doet 
hier by, dat een overigheit die in fijn bedieninge ontrent het dwingen 
of ftrafltèn van wederlpannige de maet eenigzins heeft te buiten gegaen 
niet licht van hoon kan aengefprooken worden, rnaer wel als hy op 
de macht van fijn ampt vertrouwende, boven vereyfoh van de bedie
ninge deffelfs de lieden mishandelt, (g) 

20. Het 
(f) Tuiden, ad tit,C, de Itrjur. (g) /, 32, (g'fequ, de Itijttr. 
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111. Boek* IX. Kapittel. 4^, 
2,0. Het kan ook gebeuren dat yemant.aftieheefs van cmgelijk dat ae¾ 

een ander gedaen is, teweeten, een vader heeft aenfpraekover hoon,, 
een zoon onder fijn- macht zijnde aengedaen ;, van, gelijken een man 
ten aenzienvan fijn vrouwe, roaer geen Heer of Vrouw, over hoon:,, 
¾un knechten of meiden aengedaen, ah wanneer ha ten opzicht van luier 
blijkt te zjjn gefchiedt, (h) , . y. >"-..:_ 
". 21. Als indiervoegea vader óf man ¾c¾ie weeggns vrouw,, of kint 
heeft, foo wort des eenenfijn aenfpraek door des anderen niet belet* 
snaer elk ipreekt om fijn. eigen injurie zijn perfoon aengedaen. (i}-

IX. KAPITTEL. 

Van de ftraffe *vm hoon* 

Straffe \an fafyuilmakers. Van andere injUfien nae ICeyférs †etht', náe de' &fdomi
nantie. Met optellinge 'van de boeten op^dtr feit geftelïj foo^anfiMt-^mràem 

• als injindsrbeityan bekedingen aeà yemsGts¾f¾^/î - < -; 

1. T T " \ E ftraffe van hoon is verlcheiden nae't gewicfite van yder 
I M^'7 ^e Svvaerfte ftraffe is by de wetten geftelt op de ̂ ¾/f 

*•—f quillen,welke te makçn., en te:verbreiden op denhalsver-
hooden is;, 't welk echter heedenfdaegs {baftrengnietworîonderiiou-. 
den , ten ware 'tpafqmlfirekte,tot oproei•,-of"dat. de verwijtingen van hals*-

faken tot laf}e van een ander waren. 
2. De ftraffe is echter fwaer op de Pafquil-makers,, lbo om datdoor 

de fèlye de booie. geruchten zeer worden verbreidet , als om, dat de 
autheurs fwaerlijk worden ontdekt,, fulx dat de wet de¼ope van,te 
fchuilen, ende ftoutheit. des faem-ropvers,' met fwaerder. ftraffe. heeft 
.moeten inbinden. .-...'.-.•• ' y' 

3. Befchimpingen van ondeugden, die waerlijk inde Wëerelt om..' 
gaen, fonder eenige feekere perfoonen teteeckenen, zijn wel by wij-
fe Heden ouden ende,nieuwen tijts uitgegeeyén , ende.noit by wijle; 
lieden voor yafqnillen genoomen geweeft. ,."'.->. 
, '4, D'andere. werkelijke, en woordelijke injùrien wierden na 't Key-

ferlijke 
(h) §.2,1. delnjur.. (i) l$ i,l,n!t.ff,detf¾F«r.,ï¾%«wprobdMurinpoJtt,4dtii.JL 

dlinjur. un.ç.dsJibell.fam* 

wumkes.nlwumkes.nl



4,84 ffeedenfilaegfè Itycbtïgelèertfyeyt. 
áèriijfce recht èerft getaxeert, fey d-en geenea <Jie fe geleeden haddet¾ 
als dat fy [Hlk,-en,f»lK em ongelijkjirb geen bondert gulden* meer of mm had-* 
den willen tijden*, welke taxatie alfdanwierdegematigt, naegeleegcnt. 
hek der perioden, plaetfen code laken. J * • 

4. Maer heedénfdaegs wort hoon geftraft met feekere breuke» endt 
pœnen by ordonnantie van den lande vaft geftelt. 

f. Ten eérften, allé woordelijke inj-ufien moeten tegen den klager 
mét acht pHugKlâens gebeefeert worden, (a) -

y. Mits een fchelt-woort dikwils op een eade felveplaetfeherhaehr 
aijnde , voor een wort gerekent, maer op verfcheidene plaetfen voor 
veel, ook op een plaetle verfcheidene dingen verweeten maekt ver-
icheiden injurien. (&) 

7. Een fchelt-woort waer door yemant verweeten wort in het ge
richte fuik een feit 't welk beweefen zijnde, aen den lijve foude moe
ten geftraft worden , is Schuldig daer voor te betalen een half mans 
boete , dat is bondert en vijftig goudt-guldens, ' t welk ook by den Hovc 
verftaen is buiten. Recht voor een. Grietman gedaen, volgens verhael 
van Bande (c) hoewel de uitlegginge van de art: voorlË niet fonder ree
den van tegenzeggen is; in dit geval echter wort bevrijdt die fijn zeg
gen bewijlen kan. (4) 

8. Daer is ook een bvfondere Qrd;tegens de geene die een gerucht 
ïïroijen, dat fy met eenige vrouwen of mannen fchande begaen heb
ben, ' t welk nae gelegentheit van faken ernftelijk en arbitralijk ge
ftraft wort, ook wel aen den lijve, gelijk geoordeelt is, den 17 OEiob: 
x6i%. tegens broer Thomas die zich beroemt badde een voorname 
dochter belooft en beflapen te hebben, te zien by Sande. (e) 

9. De Ord: zegt ook, dat alfòo moet geftraft worden die een ge-̂  
ruchte Ipreit van trouwe met yemant te hebben begaen , maer hier 
wort; bygèdaeft om die té âiffameeren en fchande aen te doen, want 
anders onbill¾kfóude zijn, dat enkel voorgeevinge van houwlijk lbo 
¾waerKjk foude geftraït worden; moet derhalven de Rechter de om-
ftandigheeden in achtinge neemen, infondefheitof'thouwelijkalwáer 
¾rjnde, geoortoft foude zijn. 

ïo. Op dadelijke injurien ftaen ook breuken uitgedrukt, en voor 
eerft wieeeò gevecht'begint, of ooriâek daer toe geeft, wort dub
belt gebreukt, waer uit volgt, dat dé ander die aengevochten is ge-
weeft, indieïî hy'het gevecht fonder geväër heeft konnen ontgaen enkle 
boete moet geven, (f) 10. Twee 

(i) art. i.Vrf»Injurien. C°) art. i.Voorjj: (c) in fijn 5boek tit.i.åef.%, 
{-). art.Vterf, (e) $ boek tit.S.def. 5. (f) art. 3. tit. \oorff. 
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I I I . Boek, IX, Kapittel. 4<îj 
io. Twee oogen, twee voeten, twee handen, twee vrouwenbor-

ilen uit of afgeflagen of verlamt1, wort met een volle mans boete als 
een doodtflach gebreukt; een oog, een hant, een voet, een mans ge-
macht is half foo veel, gelijk mede van d' neus, lippen en tonge. (g) 

i i . Een duim, vinger, of oor, is een vierde part, en twee van dien 
de helfte van een mans boete, een teen is half lòo veel, een tant is acht 
goutguldens. 

12. Een wonde in't hooft door't been, is 48 goutguldens, mær an
dere wonden die 't been niet quetlèn, geven tien goutguldens. (h) 

15. Ider ribbe is twalif goutguldens. (i) , 
14. Een arm of een been aen ftucken 20 guldens, doch lammigheit 

daer by, is als boven, een half mans boete, (kj 
15. Een deurgaende wonde in't lijfis 30 , door en door't lijfis 

zeftig. (1) -
16. Een vlees-wonde van een vinger lang is 10 goutguldens , en 

noch ontrent een vinger is 20, vlees-wonden aen beide zijden door-
gaende worden voor twee wonden gereekent. (m) 

17. Een flechte bloed-ronft is van ouds zes Carol: guldens, gelijk 
mede 't haer plucken, uittrecken van 't baerd dubbeld 3 een vuiftflag 
3 Car: guld: («) -

18. Die een ander in't water floot of werpt fonder verzeeringe of
te gevaer des levens geeft acht goutguldens. (o) 

19. Verzeeringe in fulx doende zijnde gefchiedt, moet geftraft wor
den, als van andere verzeeringen reede gezegt is , en perijkel van't 
leven fal nae geleegentheit fwaerdermoetenFgeftraftworden, meteen 
heele of halve mans boete moogelijk. 

zo. De Heeren Staten hebben by refolutie van den 20 Febr. ï6$z. de 
breuken van't haerplucken en vuift-flaen gebracht op 12 car. guldens 
en van't Schadelijk mes trecken 50 car. guldens, en de Schuldige niet kon-
nende betalen, wort voor de eerfte male 3dagen in deboeijensenop 
water en broot gezet, voor de 2 mael op 't Blockhuis buiten twijvèl 
om aen den lijve geftraft te worden , en zijn alle die gelagen zetten 
gehouden het geene ten haren huife paflèert, den officier aen te gee-
ven by gelijke fcene. 

21. De Ordonnantie van injurien fpreekt doorgaens fonder onder* 
icheidt, of wonden ende bezeeringen met opzet van hoon gefchiedt zijn 
of niet, foo als ook (p) daer alle verzeeringen van brant of mee ge» 

11 Deel. . E e e e fooden 
(6) art.^zt. (h)**«.9.io. (*) fftt.iO, (tyart.tU (i) OrtAf* 

{™) art,if}. (n) art, 15.16. (°) art.$0. (t) art. 21, 
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4^é Heedenfdaegfe "Rechtsgeleeriheyt. 
fooden water nae't oordeel des Rechters en gelijkheit van andere wort 

; den gebeetert worden: 't is evenwel feeker, dat quetfînge fonder opfet of 
attaet voorneemen, bekoort tot het Cap: van fchade, en moet daer nae gere
guleerd worden, fulx yemant fonder opzet, fchade aen een ander fijn 
lichaem hebbende gedaen , vry behoort te gaen , met de fchade te 
boeten fonder breuken. 

22. Dikwils worden de breuken verhoogt ende verdubbelt nae ack-
tinge der perfoonen ende vryheit der plaetièn. 

23. Perfoonen ten welkers ænfien de breuken verdubbelt worden,1 

zijn Edellieden, predicantent Rechters, Gerechts-booden, vrouwen ofte ma
tronen en jonge dochters, fwangbare vrouwen drie dubbelt, foo als ïpreekt 
het 23 artikel. 

24. De vrage is , of dele benoeminge lbo ftriét moet worden ge-
noomen, dat'er geen uitbreidinge tot perfoonen van gelijken of meeft 
gelijke ftaet ende weerde plaets hebben foude. 

!ƒ. 't Is wel een gemein zeggen, dat Landts Ordonnantien noyt 
moeten uitgeftrekt worden als zijnde van enge-nitlegginge, fèlfs niet daer 
de reeden gelijk of meerder mochte zijn; maer dit is te verftaen van 
Ordonnantien die 't Keyferlijke recht veranderen , maer Ordonnantien 
die of conform met de felve of gantfch nieuw zijn, moeten worden uitgeleekt 
in gelijkheit van alle de Wetten, nae de gejonde reeden ,en alfoo, dat 'ergeen 
abjarde flellingen ttitvolgen. 

26. Men lal dan op 't woort Edelliden niet nau liften, of de belee-
digde perfoon van ouden ende fijnen adel is, of niet, als hy'er inde 
wandelinge voorgaet ende by groot en kleen daer voor gekent won. 

27. Neevens Preiicanten fàl men mogen ftellen de Profejforen en 
Dolloren , mits in delen allen ook plaetlè hebbe, 't welk anderzins 
waergenoomen wort , dat die door (lordig en ergerlijk, heven haren jlaet 
onteer en dit voor-recht niet mogen genieten. 

28. Het woort Rechter moet hier ook in 't breede genoomen wor
den voor alle die in publijke weerdigheeden geftelt zijn , fchoon geen 
Rechters ampten bedienende ^ als daer zijnde Gecommitteerde ten Landts-
dage ende die in alle hooge landts Collegien 'zitten. 

29. De byzitters van de Grietfluiden behooren ongetwijvelt hier toe, 
als ook de Secretarifen der Gerechten, vroetüieden konnen ook niet 
gevoeglijk afgekeurt worden als die in publijke raetflagen te zeggen 
-hebben. _.. . . , . 

30. Krijgs-officieren die mede tot het krijgs-recht worden geroepen,' 
Htpöaenhier naede gebracht worden tot Capiteins en Luitenants toe, 

r r \ . ' ~ v " • by. 
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III. Boek, IX. Kapittel. 4.̂ 7 
by gevolge de borger-officieren die tot het fits-recht Wordende geroe
pen , moeden dit voordeel mede genieten, waer onder ook de vaen-
dragers worden geftelt. 

31. Daer is echter geen fèekere ende vafte ordere in de Praótijke 
wat lieden tot het dubbeld fouden behooren , eenige verftaende dat 
men zich by de woorden behoort te houden , andere wederom mei-
nende dat alle perfoonen die booven den ftant van gemeine burgers 
en huifluiden zijn hier toe behooren, en lbo is 't dubbeld weltoege-
Weefen aen Notarien en wederom wel geweigert aen ^Advocaten en 
DÆooren , gelijk gefchiedt is den eerften fali] 1680. in de fake van 
Doclor T. en H. H. echte luiden contra H. C. doch by pluraliteit 
ende ter nauwer noot, ende moogelijk foude het met alle Doótooren 
niet even gelijk gaen. 

32. De Gerechts-booden wort ook dubbelt gegeeven in d'ordonn. 
voorf niet wegens haer. eygen waerdigheit, maer om dat fy't Gerech
te eeniger maten vertoonen , te weeten niet alleen terwijl fy exploi-
teeren , maer ook over al daer fy de bos dragen ; ende neevens de 
boden ftaen ongetwijvel't de Deurwaerders van den Hove ende van 
de Heeren Gedeputeerden. 

33. Het woort Vrouwen wort uitgelecht in 't 1.% art. voor f. door het 
Woort Matroonen, invoegen niet alle vrouwen, maer voorname dit recht 
fouden hebben, gelijk het woort van Matroonen doorgaens gebruikt wort, 
edoch is dit al mede onderworpen de verfcheidentheit van oordeelen en 
arbitratien van Rechteren, wie Matroonen fouden zijn ofte niet. 

34. Burgers en huifliedens vrouwen maken geen meer recht als 
haer mannen hebben; gelijk by den Hove geweefen is in de fake van 
<nA. vxsxV. regens Dr. S. Hartius 16x9. voor Alderheiligen, Saekma. fulx 
geen andere vrouwen als welker mannen dit recht hebben, fouden kon-
nen verftaen worden. 

35". Maer d'eere van jonge dochters 'is teederer als van getroude 
vrouwen, en daer om krijgen fy allenthalven dubbelt fònder onder-
fcheit. (q) 

36. Ten aenfien van de plaetfe wort de ftràfFe verdubbelt indien ' t 
gefchiet op de (Iraten, niet altoos maer als men tot of van de kerke, ten 
gerichte ofte nae de merkt gaet, foo als vinde by den Hove verftaen te 
zijn in de aenteekeningen van Herbay en Saekma op het gemelde 24. art. 
fònder nochtans eenige gewijfde te noemen , hoewel en de woorden-/ 
en de reeden het tegendeel fchijnen mede te brengen, en ook anders 

E e e e % vinde 
(<tf art.yoorf. 
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vinde gedecideert te zijn by Nmta tuflchen de Heere DommkUs van 
Hottinqa. Grietman van Barradeel'Impetrant, ende Rcmpt fellesWijtrama Ge~ 
daegde. de Impetrant was op ftraten binnen Leeuwarden veriprooken 
met de naem van mooije Douwe, Landts dief ende anderzins, dein-
jurien zijn ten aenzien van de ftraet op dubbelt gereekent , den 14. 
fttly 1636. Jae de gemeine weegen zijn ook wel nevens de ftraten in 
defen genoomen, geliJK voor de Honfdagen 1681. de Heer J. B. rij
dende op de dijk tuilchen Stavoren en Hmdeloopen, hadde een vrou 
de fweep om den hals geworpen, en alfoo wel de lengte van een huis 
laten fîeepen, waer door-yets aenden hals gequetft ende een Schouder
blad uit het lid was geraekt, de breuken zijn ten aenzien van de pu-
blijke weg op dubbelt en in alles op vijftig gout-guldens genoomen t 
boven en behaiven de firajfe van crimineele aenklachte. 

57. In fijn eygen huis gehoont te worden is ook dubbelt , doeh 
weerden, herbergiers ende tappers, die open gafterie houden , hebben 
dit recht niet, om dat haer huifen haer eygen niet alleen, maer ge-
mein worden gereekent, (r) alwaer dit laelte van kramen alleen ge-
zegt wort, maer de reeden wil, dat het van huilen te vooren in't fèlve 
artikel gemelt ook werde verftaen , en is foo by den Hove gewee-
fen in de fake van Jelle Bottes, tegen Arrien Jacobs, den 26 Maert 
1619, volgens tuigenifle van Sakema.in fijn aenteekeningen. (Q 

38. Een huifman ten tijde fijns arbeidts ontrent de vruchten heeft 
niede dubbelt te eyfchen , gelijk ook die aen dijeken ende fluifen 
arbeiden, (t) 

59. Hoon in de kerk^, op't kerk-htfi ende in de kraem aengedaen, 
fal viervoudig verbeetert worden , (u) de kraem wort'er by gezet, 
moogelijk om de vrije merks halven; bier in de kraem verkocht wor
dende is maer enkelt, om reeden als boven gezegt, dat de kroegen ge-
siein zijn ende voor yder open ftaen ; welke reeden ook moogelijk 
plaets heeft in de wafel-koeks kramen, daer ook alderhandemenfehen 
moogen ingaen, en ook bier of wijn bekoomen ende gedronken kan 
worden. 

40. Alle dele dubbele en vierdubbele breuken worden wederom 
verdubbelt, lbo wanne»r yemant een ander quetft, als hy 't gevecht 
begonnen of oorfàek tot vechten heeft gegeeven. (w) 

4.1. Alle die dubbele boeten hebben te ontfangen, moeten gelijke 
Teel betalen als fy anderen hoonen ofte befchadigen , behaiven de 

matro-
{') art. 14. (0 in 'r ¾4. mt. Voerff. (<•) an, i7, (o) art. 24. yoorff. 

(w) art. 3. UU "Voorff. 

wumkes.nlwumkes.nl



III , Boek. IX. Kapittel, ^g^ 
matronen , en jonge dochters, die rnet enkele boeten moogen vol-
ftaem, gelijk mede het dubbelt ten aenzien van de perfoonen weder
om moet worden verdubbelt ; ten aenzien van de plaetft en andere 
omftandigheeden, gelijk by den Hove geweefen is tuffchen A. van V. 
en Dr. Hartius in fake voorfz: En wederom in defàke voorengemek 
van Wijttama tegen Hottinga, den 15- fttly 1636. Nauta. 

40. Vooren gemelde mifdaden tegens Regenten , Rechteren, en 
Officieren van't Landt begaen, worden , behalven de gemelde en uit
gedrukte breuken nae achtinge der perfoonen , en goedtvinden van 
den Hove ernftelijk, en extraordinaris geftraft. (x) 

41. Onder de Regenten en Officieren van 't Landt, worden geen 
Burgermeefters, zegt Nauta, noch Grietflieden gereekent ,als weelende 
Officieren van particuliere gedeelten, en daerom heeft de extraordinaris 
ftraffe over injurien haer aengedaen, geen plaetfe, gelijk Nama getuige 
by den Hove verftaen te zijn in de voorfz: fake van de Heere Dominicm 
vàn Hottinga, tegen Plempt felks Wijttama» den 15* July 1636. Maer 
Gecommitteerde ten Landtfdage, felf gefubftitueerde Volmachten wor
den voor Regenten van 't Landt gehouden , gelijk Nauta verklaert 
in de felve fake het verftant van den Hove te zijn geweeft. 

42. Ouders moeten voor kinderen onder de ix jaren , ende voor 
uitzinnigen halve boeten betalen, iôo der geen omftandigheeden ya» 
ontfchuTdinge zijn, (y) 

43. Alle voorgemelde breuken worden tufïchen den lijder en de» 
Rechter (die OOK. het vechtelijk geweer behoudt) half en half ge-
deelt, volgens Ordonnantie, (z) 

44. Daer zijn noch veel meer fòorten van dadelijke injurien, daer 
van defe Ordonnantie niet melt ,, en waer van de ftraffe moet ftaen-
ter difiretie van den Rechter. Nauta in fijn 138 decifie verhaelt dat 
het Gerechte van Dantumadeel heeft gedoemt Bartholomeus Loudewel. 
in 64 gout-guldens met de koften , om dat hy een flot hadde latea 
hangen aen feeker ftoel in de kerke , daer de Secretaris Eduardus 
iÆene<& met (ijn huiïgezin in zat , die in de kerke koomende met 
groote fchaemte hadden moeten andere plaetfèn foeken , Loudewel 
hadde fulx gedaen om dat hem een derdepart in de ftoel toequam,, 
gelijk daer nae geweefen is , en d'ander die voor't geheel ïcheen t e 
gebruiken ; hy appelleerende, is de boete vermindert op 24 guldens „ 
met de koften yoor het Neder-gerichte, die voor den Hove gecom-
penieert zijn, den zo December i6^,j. 

E e e e 3 X. KA-
{=>) art.î.6. (y) <trt.2& {il art, 2^, 
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X. KAPITTEL. 

Van "verfcheiden aenjprafen over boon en Wanneer 
Jj ophouden. 

l/fetifpraek o\er boon. Ci\ijl of Crimineel, die beide te çammgaen, endeVtaeram 
eyfcb Van henoep'mge cï\>ijl ende niet crimineel. Is meefl in onbruik, jtenfpraek 
Van hoon houdt op met "perfierf, lijdt, yerachtinge ende ysergeeyinge, foo Jlilffvjj-
gende als uitdruckelyk. 

i. 1 ~ \ E manier van aenlpraek uit hoon is , of Chijl, ofCW-
1 1 mineel. 

-MS •%. De Civijle aenlpraek wort gegeeven aen de liider des 
hoons , en de Crimineele aen den Procureur Generael, ten welken 
einde, die de injurie geleeden heeft , in fijn rekeft van citatie tegens 
partijen daer by voegt een verfoek, dat het HofF hem wille gunnen 
inthimatie aen den Procureur Generael, 't welk nochtans om geringe in-
jurien niet en gefchiedt ; en foo wanneer op breedt aengeeven des 
verfoekers inthimatie toegeftaen is , foo neemt de Procureur evenwel 
acht uit de voortgang der proceduren , of het feit is van luiken ge-
wichte dat het by hem vervolgt behoort te worden, of niet, and'er-
¾ns kan hy ook wei ten eerften fijn befchuldingc doen, wanneer de 
grof heit der mifdaedt datelijk geblijkt. 

3. Nae Keyfèrlijke Rechten mach de civijle en crimineels aenlpraek 
te gelijk niet voortgaen, minder noch als wy te vooren gezegt heb
ben van diefftal en andere mifdaden tegens 't goedt van fijn even-
naeften begaen , om dat de civijle allie van injurie foo wel tot firaffe en 
ivreekinge der mifdaden ftrekt, als de crimineele; maer de praétijk is an
ders in 't ftuk van injurien , fchoon fy niet anders is in diefftal, en 
diergelijke. 

4. Reeden hier van weete geen andere te geeven, als, te weten, 
dat breuken in de Ordonnantie gemelt niet foo zeer ftraffen der mis
dadigers zijn, als Taxen van 't gevoel, en lijden des geenen die de fcha-
de of hoon wort aengedaen, invoegen de breuken zijn in plaetfèvan 
herftellinge der fchade by diefftal, roof, en diergelijke feiten gelee
den •, fulx de vervolging? des Procureurs Generaels alleen voor ftraffe te 
benden foude z.*jn. ƒ. De 
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f. De civijle aenlpraek om de breuken, wort wel te xamen ge-

voegt met een ander aftie , foo wel in woordelijke , als in dadelijke 
injurien ; want aenfpraek om boete van woordelijke injurie wort ge-
voegt met den eyfch vaa herroepinge, ten eynde de hoon er fal wor
den gedoemt om de uitgefprookene verwijtinge openbærlijk voor des» 
Gejrechte, ofte op de Rolle te wederroepen , en foo wort de eyfch 
twee-leedig aldus genoômea, dat de Gedaegde de begaene injurie lal heb
ben te beeteren, eerlij^enprofijtelijkj, eerlijk mits doende revocatie infov-
ma, profijtelijk, mits betalende foo ofte foo veel na gelegentheit der fake. 

6. Dele actie tot herroepinge wort voor civijl, en niet voor crimi
neel gehouden, en daerom als de Procureur Generael yemant uit defèn 
hoofde beichuldigt, lbo heeft dele conclujie geen plaets, gelijk byden. 
Hove verftaen is in de fake van den Procureur Generael, tegen H. W, 
Secretaris van Barradeel, Nauta decif. 36. 

7. De Gedaegde, verhaelt Nauta, hadde gelaftert, den Heere fohan, 
van Sande Raedt ordinaris in den Hove , dat hy in îèekere vergade-
ringe van de vrienden van wijlen den Heer Ontfanger Bootfma ge-
prefentesrt hadde aen een valfche getuige ten dienfte van Bootfma te 
gebruiken , tien duifent guldens. Geen bewijs hebbende bygebracht is 
van fijn Secretarije gedeporteert, den 14 Febmary 1637. het welke 
mede dient cp het geene te vooren gezegt is, van de ftraffe der gee-
ner die de Regenten des Landts gehoont hebben. Revocatie moefte 
Sande (elf hebben gevordert. 

8. Van openbare herroepinge is vry , die fijn zeggen bewijfen kan> 
of die voor den rechtelijken eyfch 't verweetene wederroept, en fijn 
îeetweefen daer over betoont heeft, maer geenfints die ontkennen yets 
gehoort te hebben , ende yets tot des eyfchers oneere te weeten» 
daer fy van hoon overtuigt zijn. 

9. Jae de flapheit der Prac¾jke heeft de openbare wederroepingen 
fchier t'eenemael doen verdwijnen, 't welk, men noch echter geen vol recht, 
nochprattijkç mach noemen; hoewel de reeden niet foude toe laten, dat het 
om geringe fchelt-woorden foude gefchieden , en het fchijnt by dea 
Hove te worden gehouden arbitrair ; invoegen het zelden gebruikt 
wort, maer echter wel kan in condemnatie koomen, als de waerdig-
heit der gehoonde perfionen y mitfgaders andere omfiandigheéHen fitlx mede 
brengen ende vereyfchen. weete anders, dat het afgekeurt is by't HofF, 
in hoog-gaende fchelt-woorden tegen d' eere van een jonge dochter 
van burgerlijke conditie in den Jare 1680. met inclinatie , om het t e 
houden ¾ls buiten praótijke, dat evenwel nietîs vaftgeftelt j ende wort 

nocb 
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¾och dagelijks in de conclnfcn der libellen gebracht , maer by den 
Rechter altoos met lblfwijgen verbygegaen. 

io. De aenfprake van dadelijke injurie wort ook tweederley geno
men ; ten eerften, om boeten bj de Ordonnantie of yder feit van injurien 
geflelt , ten tweeden , om betalinge van alle de koften, fchaden en inte-
rejfen, foo van meefterloon als verfuimenifle, by verwondinge, ver-
minl¾inge, of verzeeringe gehadt, ende geleeden, 't welk eygentlijk 
moet koomen uit de Wet Aqnilia van fchade, welke tot dien eynde 
verftaen wort met d' ac¾e van injurie t' famen gevoegt te worden; 
maer Jmert-loon wort by den Hove niet goedtgedaen, om reeden hier 
vooren verhaelt, en is foo noch jongft geweelèn, in de meergedachte 
fake van tegen J. P. B. voor de Hontfdagen 1681. 

11. d'Aenfpraek uit woordelijke injurien duirt niet langer als een 
jaer, nae dat fy ter kennifîe van de beleedigde gekoomenis; hetjacr 
verloopen zijnde worden fulke klachten niet meer aengenoomen. (a) 

ix. Aenfpraek uit dadelijke injurien , als ook weegens Pafquillen, 
kan altoos aengeftelt worden fondeir voorfchrift van tijt, om dat fo-
danige injurien van meer gewichte zijn, daer de woordelijke meeft op 
kijverijen en kibbelingen uitkoomen. By Keyfërs recht is noch een 
ander reeden van onderfcheidt, die by ons niet te paffe koomî. (b) 

15. d'Erfgenamen konnen weegens hoon aen de overleedene ge-
daen, by fijn leeven geen-ac¾ie maken, ten ware by fijnleevenreede 
al rechtelijken eyfch mochte zijn genoomen , want daer door alder-
hande ac¾ien worden geduirig, en gaen over op den erfgenaem; (c) 
Edoch foo verre d' overleedene mochte gehoont zijn nae fijn doodt, 
iil fuiken gevalle heeft yder erfgenaem in 't byfònder eyfch, volgens 
gemeine Wetten, (d) 

14. Hier uit kan worden afgenoomen , dat a<åie van injurie met 
verfteff ophout, ende fulx niet alleen met de doodt des geenen, die 
beleedigt is, maer ook met de doodt van den hooner > want ook fijn 
erfgenaem niet kan aengefprooken worden, als in gevalle by fijn lee
ven rechtelijken eyfch genoomen mochte zijn. (e) 

i j . De derde manier, om defe actie te verliefen is verachtingedes 
felfs , by den geenen die fe aengedaen wierde, ten eerften betuigt; 
want indien hy het met een lach, of jok ten eerften heeft opgenoo-
men, Schoon hy zich naderhant anders mochte bedenken, foo is het 
doch te laet. (f) 16. De 

(-) /. 5. C. de Injur. Q>) pr. lnjl. de perpet. & temp. aïï. (c) §. t. infin. 
hift. de psrpet. & temp, a&. (<i) /. 1. $". 4. & 6. ff. de Injur, Sana. 5. 8. 2. 
Ce) d. §. 1. L, de perpet. & temp. aB. (f) §. uit, L ds Injur. 
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16. De vierde manier is vergeevinge, wanneer de beleedigde per-

fòon in 't begin den hoon ter harten genoomen hebbende, naderhant 
de felve quijtgefcholden heeft. 

ij- Defe is of uitdruckelijk, of ftilfwijgende; de uitdruckelijke ge-
fchiedt by accoort en verklaringe van woorden ; de ftilfwijgende 
door gemeenfame ommegank, vriendelijke groetenifle, handt-geevin-
ge, te zamen eetende en drinkende, foo verre defi, en diergelijke han
delingen , met byfindere opzicht tujfchen de twee partijen, als tot bewijs van 
vergeevinge genoeg fouàen zijn. . 

18. Moogelijk is dit ook de reeden, waeroni door degemeenfchap 
des heiligen Avontmaels de injurie niet verftaen wort vergeeven te 
zijn, daer fe nochtans door gemeene maeltijden vernietigt wort, om 
dat de heilige maekijt te gelijk by de geheele gemeente wort gehou
den, en andere maeltijden of werken van verfoeninge , moeten in't 
byfonder tuflchen beide partijen gefchieden, fullen fy dit effect van 
ftilfwijgende vergeevinge hebben ; hoewel daer van ook een andere 
reeden is , te weeten , dat de gemeenfchap van 't heilig Avontmael 
niet wechneemt ofte verbiedt het rechtveerdig vervolg van ftraffe der 
mifdaden ende bewaringe van yemants eere , die gelchonden is. (g) 

19. OndertufTchen is ' twaer, dat tufTchen het ampt van een Rech
ter, en de plicht van een partijemerkelijk ondericheidtis; een Rech
ter kan geen aótie weigeren , ook nae de gemeenfchap des heiligen 
Tafels; maer die de aenfpraek doet, moet fijn gemoedt wel onderfoe-
lcen, of hy het waerlijk doet met een ftille geeft , en onnoofêle be
geerte van fijn eere te bewaren , dan of hy het met bitterheit of 
wraek-luft doet. 

20. Voor een vijfde middel om proces van injurie te fchuwen is, gelijk 
reede gezegt, bekentenifîe van fchult, en verklaringe ten voordeele 
van den eyfcher, met confignatie der boete by de Ordonnantie geftelt; 
Maer confignatie alleen der boete, buiten fodanige verklaringe behoort 
niet genoeg te zijn, tegen dank van de beleedigde partije, gelijk gewee-
fen is tuflchen Lourens Rifpens , en Dirk Beems Vrijenburg , den 
23 Septemberj.680. om dat de wederroepinge, gelijk te vooren is aen-
geweefèn, niet is t ' eenemael wechgenoomen en afgefchaft, ende noch 
wettelijk in den eyich mag worden gebracht. 

21. Staet eyndeîijk te weeten , dat tuflchen man en wijf geen aen
fpraek van injurie valt, om eerbaerheits halven, te meer, dewijl nae 
Keyferlijke rechten die uit hoon gedoemt is eerloos wort, of immers 

I I Deel. F fff mser 
(g; Sande 5, 8. iz. 
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meer of min in fijn eere beleedigt , het welke tuflchen echte-îiedeft 
¾een plaetfe behoort te hebben. 

z%. Van de infamie, die nae Keyferlijke rechten uit injurie vooi% 
koomt Sullen wy heneeàen handelen. 

XI . K A P I T T E L , 

Van Ecbtbrm^e en dubbele trouwe. 

Wat ecbtbreuke çy. Verfchil desfelfs "van trou-fcbendinge, en \an dubbele trott* 
"toe. Straffe )>an het een en 't andere, foonae Goddelijke, Keyferlijke, als Lands*. 
Ordonnantien. Dotatie in cas y>an dubbele tmc&e , en föarigbeit daer o~a>er in, 
' J Lands Ordonnantie. 

i. * 8 ^Egens d'eere van ons even-naeften wort overfpel of echt* 
ij breuk^ begaen , ik zegge tegens d' eere van de man , niet 

—•- alleen om dat hy daerom veracht, en fehimpelijk toege-
fprooken pleegt te worden , met de naem van Hooren-drager , en 
diergelijke , maer om dat het een daedt is, waer door yemant ten 
hoogften beleedigt ende bedroeft wort, in het dierbaerfte en heiligste», 
dat onder de menfchelijke dingen gevonden wort ; En daerom wort 
het ook ten aenzien van de vrouwe voor fchendioge van eere gehou
den; alhoewel die fchimp voor haer lbo groot niet is, wefende geen 
namen bekent, waer door aen haer dit ongelijk verweeten wort, als 
aen de mannen; om dat een man verftaen wort te moeten beletten 
dat hem geen overfpel werde gefpeelt , het welke foo in de macht 
van de vrouwe niet en is. 

z. Overfpel is dan fchendinge van een getrouwde vtornve , want die 
by een ongetrouwde flaept , fihoon hj filfs getrouwt is , begaet geen 
overfpel, maer vrouwen-fehendinge, gelijk de Keyferlijke, en God
delijke rechten ipreeken, die tot echtbreuk altijt vereyfchen, dat het 
byflapen met een getrouwde vrouwe gefchiedt zy. (a) 

3. Het is waer, dat een getrouwde man by een vrijster of weduwe 
flapende fijn echte trouwe foo wel breekt, als een getrouwde vrouwe 
die by een vry gezel gaet leggen, om reeden by den Apostel Paulus 
verhaelt. (b) ' ' " 4. Maer 

(a) l.6.§- iff ad. L. Itd.de Jtdult. leWtao.V. 10. VM.z%,ï. %%, (*>) i.Ca* 
fintheti 6. V. 16.17. ende I ^p . y.y, -,.4, 
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4. Maer als men handelt van de ftraffe der mifdaedt," fòo als die 

ïich uiterlijk opdoet, een vrouwe mifdoet meer tegens haer man, met 
flapen by een vry gezel, als hy tegens haer mildoet , flapende by 
een- vrijfter of weduwe , niet alleen om dat de man meer befpot en 
befchimt wort , maer ook om dat de vrouw hem kan doen als 
vader worden van kinderen daer hy niet toe gedaen heeft, het welke 
voor de man , en voor het gemeene beft , is een quaet dat niet te 
dulden is. 

5-. De Godtlgeleerden nochtans , en't Paufelijk recht , benevens 
ook veel Rechtlgeleerden houden het een , en het ander voor foor
ten van overfpel, en in de uitlegginge der Statuten, of Ordonnantie 
daer overfpel wort geftraft , is men gewent foo wel een getrouwe 
man, die«by een los vrouw-menlch flaept, te begrijpen,-als van een 
getrouwde vrouw, die haer van een vry gezel laet misbruiken , dat 
bjfonder zijn reeden heeft daer geen leevens of lijf-(lrajfe fiaet op echtbreuk. 

6. De felve verftaen ook, dat als een man twee vrouwen trouwt, 
by echtbreuk begaet , ' t welke anders is nae't recht van de Keyfer, 
ende van Mofes, die op veelwijvigheit geen ftraffe geftelt heeft, daer 
hy overfpel met de doodt van Gods weegen heeft doen ftraffen. 

7. Zegge overfpel of echtbreuk is eygentlijk dubbele trouwe niet, 
als men het neemt nae Keyfers enàe Molês Wet, ten aenzien van de 
man; want als yemant een vrouw hebbende, noch een ander vrijfter 
of weduwe trouwt , die vermengt hem niet met een anders wijf, 
foo als de befchrijvinge van overfpel mede-brengt; gelijk in tegendeel 
als een getrouwt wijf noch een ander man trouwt, foo wort daer 
door begaen, fchendinge van een vrouw aen een ander man getrouwt, 
maer het is gezegt , dat de Wetten der heedenfdaegfe volkeren de 
mannen ende wijven daer in fchier gelijk, ten aenzien van de geld-
ftraffe ftellen ; maer als de ftraffe des doodts noch plaets hadde, gelijk 
Godt de Heere ende de Keyfer hebben gewilt, foo foude buiten twij-
vel, het felve onderlcheidt ook alfnoch niet worden naegelaten. 

8. De ftraffe van echtbreuke nae Keyfêrlijke en Goddelijke Wet
ten , is de doodt , (c) maer fy wort by weinige volkeren heedens-
daegs gebruikt, hoewel by eenige op dubbelde echtbreuk de felve 
ftraffe ftaet, als, te weeten, beide byflapers aen andere getrouwt zijn. 

9. Edoch by ons wort overfpel met geit geftraft, te weeten, voor 
de eerfte reife 3-0 gout-guldens, de andere mael j^gout-guldens, en voor 
de derde mael 100 gout-gttldens , benevens inhabiliteit tot bedieninge 

F f f f z van 
(c) /, 50,C. adL.lul. deadult> LeYtt. 20. Deuteron. 23. 
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van eenige ftaten ende ampten , kootnende de helft der breuken tot 
profijte van de armen van die plaetfe , de andere helfte voor den 
Officier, (d) 

io. De wet lbo geftelt zijnde, is het in de macht van de Rechters 
niet om anders te oordeelen; hoewel de Heer van den Sande in iee-
kere on-uitgegeevene aenmerkjngen op defen artikel der Ordonnantie , 
ftaende houdt, dat de Rechters niet tegenftaende defe Wet haer wel 
aen de Goddelijke ftraffe fouden konnen houden, en dat die met defe 
geldt boete niet is wechgenoomen geworden , maer het tegendeel is 
waerder, allòo geen twee ftraffen op een mifdaedt konnen ftaen. (e) 

11. De Heeren Saekma ende Herbay , op dele woorden der òr-
donnaniie , dewijle d' amende van d! echthrenke by de Ordonnantie van 
Saxen geftelt, ganfib te geringe wort bevonden, fal voort aen noch einfio veel, 
te weeten, vijftig gout-guldens enf. zeggen, dat die Reformatie van 2.5 op 
5"o guldens, niet fonder fchrik ende fchandael mag geleeiên worden. 
En dat de Wetgeevers daer van reekeninge fullen geeven aen den 
Almachtigen Godt» die foo ftraffen wreeker is van defe mifdaedt, ge
lijk ook die geene, zeggen fy, die met alle macht beletten , dat de 
ftraffe by Goddelijke en Keyferlijke rechten op echtbreuke geftelü» 
niet foude aengenoomen worden , niet tegenftaende de hooge betui
gingen der Predikanten, met bedreiginge van eeuwige verdoemenifîê, 
ende de zeer eernftige advijfèn ende Remonftrantien daer over by den 
Hove zijnde ingedient; niet tegenftaende fy zeggen, dat by Plackaet 
van den 18 Maert 15-86. geordonneert ende ge¾atueert foude zijn, 
dat alle de geene die in overlpel bevonden foude worden , het zy ge-
troude man ofte vrouwe, met andere gehijlkte en ongehijlkte fonder 
onderfcheidt met den fwaerde geftraft ende geëxcuteert fouden worden. 

ix. Maer al wat men zeedert heeft konnen verkrijgen, isgeweeft, 
dat by Plackaet van den 18 Septemb. 1619. de boete van echtbreuke 
verhoogt is , tot tweehondert gout-guldens voor d'eerfte of twee-
demael , en de derde mael inhabijlheit daer b y , des, in cas van on-
vermogentheit openbare geeffelinge, en is dit in prac¾ijke allenthalven , 
fonder wijders. 

13. De ftraffe der geener die twee houwelijken begaen, wort ge-
zegt , (f) nae Keyferlijke Rechten te fullen worden gereguleert, 
¾ welk is de fèlve met vrouw en-fchendinge , waer van terltont lal 
gefprooken worden, benevens eerloosheit. 

14, Doch in gevalle die twee houwelijken doet zich met de tweede 
mochte 

(<•) Ord. 5.11. J. (e) /.4 u in f. ff, depa/h (f) art. 1. W.y>aorJ£ 
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mochte komen te vermengen , die wort aen den lijve geftraft met 
openbare geeflelinge , 't welk anders nae Keyferlijke rechten ook de 
doodt foude zijn. " ."'•'. 

15. Het 2. artikel van de Ordonnantie zegt, dat in dufdanigen gevalle 
de man der vrouwen dochteren fal gehouden wefen te doteeren. indien 
daer geen fchrijf-faut is in dit artikel* foo fal de reeden hier van wefen , 
dat de vrouwen felfs als aen de vuiligheit deelachtig geen dotceringe 
weerdig zijn, en dat fulx op haer doGhteren alsonnoofelzijnde, wort 
gebracht, maer Thomas Herbay meint dat dit woort dochteren overtollig 
% ittgefloopen door't woort doteeren, want hoe licht kan't gebeuren 
dat die vrouwen geen dochters en hebben ? wat vader fal men verftaen 
die in het voorfz: artikel gefteltwort, tenaenzien vandegefchondene 
vrouwen dochter ? meer reeden was het dat de vrouwen ielfs bedroo-
gen zijnde , gelijk doorgaens in dubbele trouwen gefchiedt, de ver-
trooftinge der dotatie mochten genieten, 't welk als het woort dochteren 
uit het artikel wort gelicht, van felf in den text is. ^ 

16. Op het laeft van dat artikel ftaet; (defgelijks ist dat foo een vrouw 
ofte wijf m fuiken gevalle geviel, dit verftaet Harbay aldus, datbyaldien 
een vrouwe dat felve gevat van dubbelde trouw o-ver cptam, fy alfdan den 
man moet geven foo veel als eok\fjn medegifte foúde hebbengeweefl,'t welk 
niet onbillijk ende buiten twijveî rechtens is ; want denke niet, dat 
de gemelte woorden verftaen fouden konnen worden van't geval, foo 
de vrou geviel in de kraem, dat alfdan de dotatie mede plaets fal hebben. 

ij. Nae ontdeckinge ende bewijs van overfpel mag de on Schuldige 
perfoon door de overigheit der plaetfe ( hoewel om het gewicht der 
fake fulx meeft en beft by den Hove wort verfocht) wederom toe-
selaten worden om met een ander te trouwen. 

18. De meefte Godts en Rechtfgeleerden verftaen echter,. dat de 
Schuldige nae gedane en rechtelijke verklaerde echt- fcheidinge niet en 
kan geweigert worden, om wederom te trouwen, alfoo hy dan door 
geenderhande bandt verknocht is aen fijn voorige echt-genoot; infon-
derheit dewijl fulke lieden de gave van onthoudinge met hebben ende 
beeter is te trouwen als te branden. 

•* 19. De Ordonnantie Xcbijnt Sulx aen de fchuldige partije niet toe 
te laten , dewijle fy 't alleen aen de ontfchuldige vergunt, (g) dau 
echter foq verre dient gelimiteert , dat als de onfchuldige wederom-
me <*etrout is, dan ook de andere niet langer kan verftaen verbooden 
te ziin om wederom te trouwen. 

J Ffff¾ X I L K A . 
(S) tiuïoorff. art,<y 
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xii. KAPITTEL: 

VrouT^enfchendinge^ hoererije en bloetfchánde. 

Wat "vrWtotnJbhendinge (ftuprora) .̂ y. ^echt "pan dotatie of trouwen 'voor maeg-
den alleen. Van baererije en onderscheidt des felfs \an fchendinge. Bfoedt-
fchande en firaffe des/elfs, Van koppelaars en ontuchtige Vermckers firaffen.j 

ï, *1T "T"01gt de vrouwenichendinge, welke is onteeringe van een eer-
¾ / tijke dochter ofte weduwç door byflapen gedaen, te weeten, 

• finder gewelt. 
a. De ftraffè nae Keylerlijke rechten is confifcatie van de helfte der 

goederen in lieden van conditie ende.in geringe lieden openbare lijf-
ilraffe met bannilTement. (a) 

3. Maer heedenfdaegs wort onkuisheit, tot febande defer eeuwe, mil
der gehandelt. in onfe ordonnantie hebben wy daer geen ftraffe van, 
anders als de breuke van flechte hoererije die op twee ponden flaems 
begroot is, in het 3 Art, van de 10 titeldes ^boeks, waer dan by koomt, 
dat de Schender gehouden is, indien hy een eerlijke vrijfter heeft be-
flapen de felve te trouwen of te doteeren , dat is uit te geven met 
behoorlijk houwelijks goedt nae hare qualiteit, (b) 

4,. Weduwen hebben dat felve recht niet, om dat de ordonnantie 
uitdruckelijk van een maegdeken fpreekt, en is fulx ook by den Hove 
verftaen in de fake van Trijn Abes tegens Frans Heeres in denjare 
1619. voor Alderheiligen. Saekma. 

f. Hoewel anders, (c) nopens het doteeren der vrouwen die door 
dubbele trouw-beloften zijn bedrogen geen onderfcheit wort gemaekt 
tuffchen vrijfters ende weduwen, voorf.tit. 

6. De Grootheit van de houwelijks-gifte die een vrouwenfehender 
moet doen , wort in het voorjf. tde art. genoomen op fuiken lbmma 
als de vader haer hadde konnen mede geven of foo veel als fy te er-
feniffe hadde. 

7. Het welke nochtans moet uitgeftrekt worden, ten aenzien van 
dochters die van eerlijke familien gefprooten weinig of geen goedt 

heb-
( 0 §.4' Inji. de pitbl. jud. (b) Ord 1, boek. art, i.tit.4. (c) irft iboek 

ïit. ii<art,x. 
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FIIï. Boek,' XII . Kapittel. ^ 
hebben, dat fy echter nae hare qualktit in delen werden getra£teei?t i; 

volgens inhoudt van het voorfcBreeven eerlle artijkel. (d) 
8. Wy fullen een woort hier by voegen van hoererije, om deza-

jnenhanginge der ftraffe, Schoon in defe geen quetfinge van eens an-̂  
deren eere beftaet. 

9. Hoererije is antuchtigheit met een boer bedreeven , en een hoer is 
een vrouwmenfch die haer om geit gemein gemaekt heeft, byoutsftont 
hief op geen ftraffe, behalven dat de hoeren eerloos waren,, het wier-
de door de vingeren gefien, gelijk dronkenfchap en andere gememe 
ondeugden, ons ordonnantie ftelt op yder reife dat man of vrouw in¾ 
flechte hoererije bevonden wort, voor breuken twee ponden flaems,, 
als te vooren gezegt is. 

10. Stomme ontucht by zich lêlve gedaen r die men doorgaens de 
Jonde van Onan noemt, wort ook niet geftraft; buiten twijvel om de 
meenichte der mifdaders hoewel het anders geen minder fonde is als 
flechte hoererije. 

11. Maer fchandelijkheit die mannen met mannen, of vrouwen met 
vrouwen bedrijven , wort noch heedenfdaegs met- de doodt geftraft,. 
gelijk ook die met heeften gefchiedt. 

12. Bloedt-fehande, wanneer -men trout xlie van bloede ons te nae 
'beftaet, wort nae de Wet van Mofes met de doodt geftraft, immers 
tot aen fufters en broeders toe , in oomen en moeijen lbude minder 
ftraffe plaets hebben; volgens Keyferlijke recht, is het niet meer als. 
banniflement: waer mede geftraft is Sjoerd, Jans van Collum, die fijn 
broeders weduwe getrout, en beflapen badde, is vijf jaren gebannen 
by arbitrale ftraffe, den ifMey i6yj. en den 2,0. September 162,6.is. 
voor twee jaren gebannen een die fijn overledenes huifvrouwen half-
fufters dochter hadde getrout, en een tijt lang roet huis gehouden,, 
het vrouwmenfch om haer jonkheit een jaer , t'elkens met verbodt 
van meer by malkanderen te komen, indien 'er maer belofte alleene 
.gefchiedt waren, lôude minder of qualijk geftrafc zijn geworden. 

13. Hoere weerden en Coppelaers worden ten eerften voor twee 
jaer uit den lande gebannen en binnens tijts wederkomende ofte. nae 
de z jaer volhardende in haer boosbeit,. worden iy aen den lijve ge
ftraft. (e) 

14. Die huifen aen fuik volk verhuirt die verbeurt nae de eerfle 
vermaninge zes car: guldens tot profijt van den armen, en voor de 
tweede mael de huir van't huis, fullende gedeelt worden tuiîchen den 

aen— 
(i) tit. 4,1 hosk. (e) 2 botkio, til. ar}, j . 
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aenbrenger ] officier en den armen elk een dardendeel. tuïîchenyder 
vermaninge moeten ten minften 20 dagen uitilel zijn. (f) 

15. Eerlijke vrouwen onder de kleeren te taften en tot oneerlijk-
heit aen te foeken behoort hier mede toe. zAntony de bj hebbende zijn 
werk gemaekt om by nacht en ontijden op ftraet, ook wel in particu
liere huifen, eerlijke dochters en getroude vrouwen onder de kleeren 
te taften en tot oneerbaerheit te verlocken , ook op eenige daer toe 
gewelt te.onderleggen, is voor vijfjaren gebannen , en gedoemt in 
de koften ende mifèn van Juftitie , den 21 Maert 1645-. 

16. Het was ook niet vreemt, menfchen die haer hebben uitgelegt om 
eerlijke Vrouwen of dochters te betrappen ende te verrucken door lin
kers konften, en daer roem op dragen, gelijk 'er gevonden worden ende 
bekent zijn geweeft aen den lijve te ftraffen; nademael Keyfers recht 
den fuiken ook wel aen't leeven koomt. (g) 

XIII. KAPITT¾L. 

Van Dcodt'/Iacb. 

Voodt-flach endefiraffe Van dien foo Vohrocken als begonnen, fooVerre met opçet Van 
doeden gefihiedt is, VerftoaringeVan firaffe> omVerfcbeidene reeden, fpeciael Tvan-
neer ouders, kinderen en naebejiaende Vrienden çijngedoodt. Ciyile boete Van doot" 
flacb f enordonnnntien > om dood-Jlacb te Verhoeden. 

-•"̂ C 7"°'gt n u t e lpreeken van mifdaden, die tègens lijf en leeven 
% ƒ van onseeven naeften worden begaen, waer toe ook eeni-

• ger maten konnen gebracht worden, de voorgaende mifc 
daden van Schade, hoon, endegewek, die wel meefttegens goedden 
eere, maer immers ook tegen lijf en leeven konnen worden begaen, 
edoch het voornaemfte van dele foorte is overig , te weeten Doodt-
/lag; waer door verftaen worden, alle ongeoorkfde manieren om een menfche 
<uan het leven ter doodt te brengen, het zy met gewoonlijke of ongewoon
lijke inflmmenten ende middelen; byfonderlijk mede door Venijn, en 
door duivelfche konften, indien der fülke gevonden worden. 

2. Als mede, die met valfche getuigenifle, of het beftellen van dien 
heeft gemaekt dat onnoofèle ter doodt zijn veroordeelt, of op den hals 
aengeklaegt. 

5. Want niet altoos tot de ftraff van doodt-fïag vereyfcht wort, 
dat de doodt met 'er daedt gevolgt zy, daer is meer reeden dikwils, 

en 
(f) tit.Voorff.art. 1,2. (g) l,i,§.ultff. àe~ExH4ardlkrtmin. 
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III. Boek, XIII. Kapittel. 48r 
en meer verdienden van doodt-ftrafle, in mordadige poogingen als in 
haeftige man-flachten, die in een oogenblik voorgenooraen ende vol
voert worden, gelijk de geene die't fenijn hebben bereidt, enaenye-
mant gegeeven, Schoon het fenijn geen eflfec¾ heeft gedaen, naeKey-
lèrlijke rechte metter doodt worden geftraft, als ook die met geweer 
op yemants lijf hebben gegaen. (a) 

4, Veel meer, indien hy den perlbon, op wiens lijf hy ging heeft 
aengegreepen ende gequeft, mitfgaders alle die met een voorgenooraen 
moordadig opzet, yemant hebben gezogt te dooden, Schoon ly het 
niet hebben konnen voltrecken. (b) 

y. Edoch de practtjque van geheel Europa valt foo ftreng in defèn 
niet , maer worden fodanige met extraordinaris , ende minder ftraffe 
aengedaen, en koomt men tot geen doodt-ftraf, als wanneer deom-
ûandigheeden tot op een hogen trap van boosheit ftijgen, en het gevolg 
van de pogingen zeer gevaerlijk is ; gelijk het volgende exempel by 
Nauta eenen Harmen Hendriks uit het Stift munfter ingebrooken zijnde 
in ièeker weevers huis, daer hy voor defen gearbeit hadde, heefteen 
Dochter van 14 of iy jaren by d'ouders alleen in't huis gelaten, op on
trent twintig plaetfen gewont, een bedt op het lijf gefmeeten, fteelen-
de voorts wat hy konde; fchoon het dochtertje geneefen wierde, is echter 
en wel te rechte onthalft in de maent Oc¾ober 1644. Hebbe ook geheu-
geniflè van twee broeders, varende met haer beiden by een fchipper ia 
ae Zuider zee, die met onderling opzet den Schipper buiten boort gewor
pen , en hem gezogt hadden met kloeten om den hals te brengen, 
Schoon hy het ontlwommen , en ontkomen was, is echter d'oudfte 
van beyde, out 19 jaren onthalft, en de jongfte van veertien jaren ge-
geeflèlt. 

6. In tegendeel is by meerderheit van ftemmen geen doodt-ftraffe 
beflooten , tegen eenen Harmen de Wijfe, die een Gerechts-die-
naer zijnde fèekeren Jode eenig goedt hadde benomen , die daer 
over geklaegt hebbende aen den Grietman , foo was d'executeur 
belaft met den Jode te gaen naer den dienaer , om het goedt 
te doen wedergeven; maer deie, in plaets van lulx', hadt eerft den 
Jode deerlijk geflagen, en was doen op den Executeur, met den blo
ten degen, aengevallen; hem fteekende op de borft , zeggende dat 
gAet 'er door in Duivels naem, doch niet doorgaende, had hy het roer 
met grooten hagel geladen, en den Executeur daer mede fwaerlijkin 
de hals en borft gewont, foo dat het d'ander met de vlugt omleggen 

I I Deel. Crggg moeftc 

(«)/. i. ff, ad l, Cornel.de ficar. (t,;/. i$.ff.aàl,Coml. deftcar.lîi6.§.9-ffMî«n. 
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moefte en nadt hy naderhandt verklaert hem îeSdteé¾ijo-, dát¾yhenj' 
niet gedoodthadde. 't isfeekerdatfeik een feit r meYgemein recht wel 
had met de doodt moeten geboetet worden, doeh is defe befcttuîdigt van 
noch andere ftucken, maer niet overtuigt, gegeeffelt, gebrandtmerkt, 
voor tien jaren in t Tucht-huis, en voorts eeuwig uit den lande by de 
galge gebannen, voor Pinxter 1680. 

7. Als doodtflach is begaen, maer onfeeker, o f ' t is gelêhiedt met 
opzet om te dooden , foo leeren de Keyferlijke rechten , (b) dat als 
een doodtflag gelchiedt is, door een inftmmem dat men tot verwonden, 
en doodtflaen niet pleegt te gebruiken, hoewel het bequaem genoeg 
is om de doodt te konnen aenbrengen , gelijk een kolt of "(tok, foo 
worr de ftràffe vermindert, indien het door haeftige toornigheit, en 
niet door opzet is gefchiedt ; by exempel twee Studenten tot Frane-
ker twiftende over een poinc¾ van de Religie, lbo neemt d'eene verhit 
zijnde, een mengelen bier, en werpt het d'ander voor fijn kop , die 
d'er eenige dagen daer nae van fterft; de dader is ontvlugt-, maerfou-
de echter , nae reeden van rechte de ftraffe minder als ordinaris be-
hooren te zijn geweeft. ende foo is by oogluikinge toegelaten in den 
lande te woonen, feeker voerman tot Franeker, die om een fmadelijk 
fchelt-woort, een ander met de vuift voor't hooft hadde geflágen^ 
die dàer van was geftorven. 

8. Maer als de doodtflag is te weege gebracht door een inflrumentl 
daer menjgewent is mede te dooden, gelijk een roer een mes ofte deegen, 
ibo wort verftaen, dat 'er opzet van dooden is geweeft, föhoon niet 
Van langerBandt voorbedacht; ten ware fier byfîmdêreomjFwndigheeden de 
firaffe- deeden verminderen, (c) 

9. Voorts om dat men heedenfdaegs op de gevolgde doodt meeft acht 
neemt, foo vaîèbyonsfaeertwijvelingealsin het Keyferlijke recht, we-, 
gens dedootlijkheit der toegebrachte wonde; beroepende haer dè daders 
xneerendeels dàer op , dat de Overledene van de wonde niet- {oude zijn ge-
fturven, maer wegens andere toevallen, waer op het nae Keyfèrsrecht 
weinig aen koomt¾ dewijl uitkomft, ende poginge* niet veel onderlcheidt 
in-de ftraffè maeken, als van het opzet gebleeken was, gelijk is aen 
geweefên. •, : 

on Nergensblijkt het meer^dat de medicijne is een konffi vöTgin¾gé 
ft verre de oordeelen in defen oneindelijk pleegen te verfchillen,en f¾ier 
noyt gebeurt', wanneer de gewonde eenigen tijt heeft geleeft, of de 
adv¾fén zijn .dientenevens zeer verfcheiden; konnende fchier altoos 
gezegt worden dat de doodt van de wonde gekoomen is > en dat fy 

{b)l.u$uit,§a(UhCom,defiç. (-) d,l.i,§.ttJft
 3&s 
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11I. Boefe, X I I I . Kapittel. ^ 3 
¾r niet van is gekoomen, iòo taaer in cedigerhande manier de kran
ke tot geneefinge hadde konnen koo¾aen, 't welk feer zelden gebeurt, 
of kan door natuurlijke reeden worden âaende gehouden. 

i i . In den jare i66j wiert de Wachttoeefter van d'Academie tot 
Franekermet eenjfteen, uit eentrop ftudenten koomende, aen fijn hooft 
gefmeeten , waer op hy naer eenige dagen Aierf; Ikdedeals Rettor 
van d'Academie den dooden vifiteeren door àca Heer Preneelius A-
natomices Profeffor en twee Chirurgijns, die alleenlijk het vel van het 
hooft vonden doorboort, fonder eenige de minfte quetfinge van hét 
beckeneel, ook niet van het buitenfte vlies des felfs ; dies de Heere 
Frencelius advifeerde, dat de wonde niet was doodelijk ge weeft, maer 
dat de perfoon wefende van een zeer bedorven lichaem door'een toe
vallende koortfe was ten grave gebracht, de Pr. Generael komende 
daer nae met twee DoÊtooren van Leeuwarden , ontfing advijs van 
haer, nae viiîtatie dés lichaems, dat de man van de wonde was geftur-
ven ; het welke den Heere Frencelius voorgehouden zijnde zeide al 
lachende, beides waer te zijn , en dat de wonde niet doodelijk was, 
en dat de man van de wonde was gefturven, doch foo dat hy van de 
minfte quetfuire aen eenig deel zijns lichaems wel hadde konnen fter-
ven , alfoo een kleine koortfe by fuiken wonde toevallende , ge
noeg was, om fuik een qualijk geftelt lichaem weg te konnen fleepen. 

iz. Het kan ook wel gebeuren dat'er getwijv-eld wort, foo als de doot 
een uir anderhalf nae de quetfinge volgt, ook wel fchoon daer geen uit-
terlijke oorfàken van doodt haer en ver¾oonen. Exempel, op den 30 De-
cemb: des lel ven jaers 1667. is tot Nmrd-woUe in Wtft^ellmgwerfçpbcmt, 
dat een Luit jen facobs dronken zijnde, drie of vier vuift-flagenvan de No
taris T. S. ontvangerden fterk uit de neufe gebloedt hebbende,nae dat het 
bloedt geftremt, ende hy daer nae even in flaep geraekt,wederom¾ebloet 
ende gebraekt hadd¾ftierf anderhalf uir daer nae. aen of in het hoo¾ wier-
de geen teeken ter weerelt gevonden, dat oorfake ter doodt fòude heb
ben konnen geeven^ en yeder een was verwondert faœ een man aen 
die flagen hadde konnen fterven, infonderheit daer hy fterkendege-
font te vooren was geweeft; Edoch" in't openen van de borftwierde 
bevonden, dat het deur-vüefje van de lucht-ader of verkeerde keel, foo 
men fpreekt, ftijf open ftont, en dat daer binnen in waren etlijke ftukjes 
vleefch, eenige de groote van een hafe-noot, eenige van een turxe boon, 
doch wat langer, en noch eenige ¾ndere droge verteerde materie, dies 
de raedicijns hier in fchkr eenftemmig ovef-een quamen, dat de gewonde 
in flaep en dronken aen liet braeken zijnde geraekt het deurtje van de 

G g g g z - lucht-
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484 Heedmfdaegfe J{echtsgeîeertheyt. 
lucht-ader opengeraekt, en daer die materie was ingefchooten, diedaef 
niet wederom uit konnende geraken, den man haddeverftikt. Even
wel heeft de dader zich niet behoorlijk derven te rechte ftelleny maer 
gevlugt zijnde in Overyffel is daer byden Drofttot Haeksbergen vry 
gefprooken, welk gewijfde het Hoff van Frieflandt als tezeerwefen-
de gezocht en lbo 't Scheen gepractifeert, niet heeft willen erkennen 
noch den geabfblveerden vryheit hier in den lande toe zeggen r fonder 
zich eerft wederomme te Rechte hebben geftelt. 

13. Men kan echter ondertuflchen anders niet doen, naedemael inge 
zien moet worden, of de wonde van aenbegin is doodelijk geweeft of niet, 
«i het lichaem moet tot dien einde terftont worden ge-oopent ende by 
Doctoren lampt Chirurgijns worden gevifiteert ,die daer haer ad vijs aen't 
Hoff van moeten geven , het welke wel wort gelooft, maer foo, 
dat de Rechter evenwel daer ontrent fijn eigen oordeel wel mede dient 
te gebruiken, om dat by de Vifitateurs de advijfen dikwils of partijdig 
of niet naukeurig, ook ontrent het onderfcheidt van nootfâkelijke ende 
toevallige oorfaken des doodts dikwils, foo gezegtis, onfèekere advij
fen worden gegeeven. 

14. Daer konnen ook veelerhande oorfaken zijn, waerdooryemanï 
getergt zijnde buiten nootweer, extraordinaris en milder geitraft wort 5 
waer onder ook te rechte geftelt wort, verdeedingedie een man doet voor 
fijn vrouwe, foo is met een banniflèment voor altoos vry gelaten ee-
aen foannes Franken, om dat hy een die fijn vrouw wilde flaen, om 
fulx te beletten hadde doot geflagen, den zyOtfober 15%, Harmen 
Alberts was van feeker perlòon om Schuit gemaent, die mede fijn 
huifvrouwe daer na maende, treckende ook tegens haer, over de deur 
leggende fijn degen uit, als of hy haer daer mede toe wilde, hetwelk 
de man ziende y zittende in een buire huis is toegeloopen met een 
fchippers haek , en heeft hem eerft daer mede geflagen op 't hooft en
de doen met de knijen geftooten op de gemachten daühy binnenkor
ten dagen daer naeftierf, hy is 10 jaren gebannen den 8 novemb. 1628., 

15V Tot de gevallen van ontSchuldiging ende min als ordinariflê 
.ftraffên, behoort ook het oversreeden van lijfs befcherminge , en om 
te weetea wanneer de Selve wort overtreeden , is aen te merken dat 
lijfs-befcherminge geoorîoft is t foo dickwils groot gewelt op ons lichaem 
wort gedaen, ende. wy het pgrijhel niet anders als met. epietfcn of doot-Jlaen 
van den geweldenaer hebben kennen entkoomen. 

16. Gewelt op het lichaem wort vereyfcht, om dat gevaer van goe
deren alleenlijk geen genoeg&me reeden van dootflag tegens den ge

welde-
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III. Boek', XlII . Kapittel.1 4g* 
'weldenaer ka» geeven, om dat geit en goet jegens de ziele van een 
jnenfèhe niet kan ophalen,- ten ware mogelijk^indimwy [onder hetgoedt 
dat ons benoomen wierde niet leven konden. 

ij. Des wegen het ook niet géoorloft is een dief by nacht te döo-
den, als wanneer men hem buiten gevaer van Jljn eygen leven niet en kan 

aren, te weten als hy by daeg met geweer voorfien is , en dat ge-
ruikt , ende by nacht als men onfeeker is of hy gewapent zy , en 

noch moet men îòo wel by dage als by nacht met geroep het gevaer 
te kennen geven, (d) 

18. Gewelt op het lijf geeft te kennen r dat men zich niet alleen 
mag befchermen tegen levens gevaer en tegens moordenaers , maer 
ook tegen die gene die onfè kuisheit gewelt trachten aen te doen, 
want leeven en eere worden te rechte nevens elxanderen geftelt, en het 
zijn alle gepreefene exempelen, lbo van vrouwen als mannen, die hare 
verkrachters hebben om 't leven gebracht, om ongefchonden te blijven. 

19. Wy hebben ook gezegt van groot gewelt , om dat geringe 
baldadigheden en gewalten de doodtflach niet ongeftraft konnen ma
ken , en wy moeten niet volgen het gevoelen der geener, die meinen 
dat men felf geen oorbant behoeft te lijden , maer dat men die mag 
afweeren in alle manieren, al foude het den aenvaller het leven ko
llen; Edoch de reeden ende de leerevan Chriflus wijft ons anders, en 
eyft eerder twee kinnebak flagea te verwachten, als een te wreeken. 

2,0. Daer is noch gezegt, het gewelt fodanig te moeten zijn , dat 
men 't in geenderleije manieren anders heeft konnen ontkomen, want 
die buiten perijkel heeft konnen vlieden en de noodt van een ander te 
doodea heeft konnen ontkoomen, die begaet geen ongeftrafre lijf-be-
fcherminge; want het niet voor gpet kan worden gekeurt, dat yemant 
liever een neerflag heeft willen doen , als met vluchten [chijn van vreefi te 
betoonen , want de ingebeelde oneere daer uit Spruitende , vint geen 
plaets als by ydele lieden , en die de kracht van ware achtinge niet 
kennende, een Ichaduwe daer van omhelfèn. 

i i . DewijHechter defe ingebeelde reputatie foo diepe wortelen by het 
merendeel der menfehen heeft geich¾oten, foowildebillijkheit dat die 
haer in defen hebben vergreepen, met minder als ordinarifle ftraffe wor
den bejeegent. de militairen hebben in defen een rechtkunde op haer lèlfs. 

2,2. Die aengevoehten zijnde den eerften fteek niet heeft willen at-
wachten, maer lèlve dien heeft toegebracht, of die met een mes aen
gevoehten zijnde, zich met een deegen of met een piftool heeft ver-

G g g g 3, weert 
(&) /.4, §.1. ff ad l.^fquil.Exod. 22, 
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« c -verftaen de b e ¾ . « ( W ¾ ¾ Z ^ 

geen middel ziende en geperft werdendf, heeft rich v e r e e n d e i n 

fe moete* w o r d e ^ T a ¾ S n ^ ^ ' dfe fou^ ^ ordmariffe ftraf-

deren hadde¾od" f e S n d™ f ¾ " ? f n T V ? ° r d e n an" 
fe ftraffe moeten ¾denThoewe¾- ^ 4 1 ' ^ *>«& °rdmari-
gegeeven was. c c n ¾ a ¾ a ^ r ^ - ^ ¾ ° o t e on-tcltcniflc 
U defe metdt tegeas £ £ £ ¾ a ¾ ¾ ¾ 

in de Herberge daer defe meit ZJ^Z f ^ ¾ ' K g e k o o m e n 
wen .dank, Æ a ¾ S f f i ^ ¾ ? 8 ? haer en haer brootvrou-
met een mes in de £ ÏÏK I J f " - 7 " d e d e U r fPrinSende 
aae de mans w e d ï o m w e g t e r S T ^ ^ î ^ / ^ ^ ! " ; w a e r 

•ne seloonen W u ^ « ¾ § ' °° w a s ^ m e i d t m e d e brootfpii-

hnife-Wen, radftSSSS^ • " « d a * lieden dimden 

» geterg. lijnde, d,e» å ¾ t r / A ¾ -

V j o«»a.5.(j,ö, (H Sand.tit.ïerir.Jb-f* ' >•> ( 0 Sind-til.Verff.âcf.6. 
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lil. Boek, XIII. Kapittel; $$? 
met de doodt gefïraft eet» Smdeiït ia dé Theologie tot Fraaeket» di© 
v¾n een ander meermalen- aitgetár* zijnde, fîjndeegen hadde van fij» 
kamer gehaelt en daer mede vechtende den ander hadde doorfteeken:--K 
hoewel hy onder het rechten wel hadde gezegt daer uit te willen 
Scheiden, ende de ander veel meer op- hem aenxtrongv ende fchierin. 
fijn deegen fcheen'ré aiin geloopem : » 
' %6.Staeteindelijkaenee merken-,datofföhoon<mbefpT00k&nmatweer 

is vry van ftraff¾, dat .evenwel dé dader om reeden wel kan-werden 
geordonneert , zich uit de oogen van de naefte vrienden: te oritihou-
den ; en is föo by den Hove: geordonneert aen Meint Harigs tot Cd~ 
l¼m , die eenen Claes Foks , indiervoegeö hadde neefgel¾¾t> hy is. 
vry gefprooken , met Ordonnantie , oòi> hem uie de öogen-des va
ders err vrienden- van dé aflîjvige te onthouden, gelijk Náma getuigt. 

27. Die een doodrflager helpt*, en die oppaft om te; beletten darter 
niemant tuffchen' koome ,. Schoon By de handen niet moehte gerept 
hebben , moet voor een doodtf¾ger worden gehouden r (d.) naaep 
die alleen'geholpen-heeft: om fie vluchten, foudë miofafeorrlinarisge-
fïraft * moetenworden, eride behoort' dit hier- niet toe. 

z8» Dàet zijn ook g^\tenbwtmJâtevm,motiveer-+ itt-wselkesdoódt-
flag geoorlòft is' , ten eerfïen, op een vyan¾ in den krijg, die opge--
hêeven is van een Prins, of volk welke nieman* onderworpen is> 
ten tweeden , een overlooper die van ons-tot àsw v-yant overloopt ¼ 
ten derden, een defèrteur, of yemant.;diefiehden ktijg, fondêr verlof 
ontrocken heeft nae Kejfers Recht; ten vierden-,- eên rnoordenáër, terwijl 
Hy op fijn böosheit uit is> ten vijfden, eenoverfpeelder^die v»n dè vader 
des wijfs- betrapt wort; denmanflaet fülxföo vry-niet, om dat vanhemt-
de jalottjîe meer gevteeft wort, edoch wort hy met- min als] ordinarifè 
ftraffe aengedaen ; ten zeftenr, een vrouwe-fchaeker,- of gewaltelijke 
vrouwe-fchender, terwijl fy op het werk beefig zijn,, ten zevenden, 
allé die vogel-vry, en vyanden des Vàdërlants verklaert zijn 5 eenige 
flelleh hier ook onder de mifdadige die haer- niét willen gevangen 
geeven, maer dat kan niet veru¾en worden als van de geene diehaer 
met gewelt daer tegen Hellen, enfulx noch niet veirier als dât de 
dienaers, niet lichtelijk'in Sulken gevalle mifiènde Souden geftraft wer
den , maer is haer niet géoorîoft de fùlke met opzet of om bravoure 
te dooden, byfonderlijk als het om geen haîs-faken is; zijnde àanbee-
ter de fçhuldigé te laten löòpérry:airoorfàek^tot lAwdt^ftorte» te geeven y* een, 
mifdader die vliedt is't ganfárnieti geoorlòft te dooden, als op uitdruc-

kelijke 
{å) Qràontu 2. tk, x% 
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48 S Htedenjâaegfe J^echtfgeleertheyt, 
kcl¾ke orderè van de Overigheit » of als de gemeine welvaert, ken 
Belijk aen het niet ontkoomen van de boos-doender en zeer veele 
geieegen is. (e) 

29. Zegge „ een dienaer, van executie door onbedachten yver in't 
vervolgen zijnde verrukt ende zich te buiten gegaen hebbende, fou-
de qualijk met d'ordinaris ftrafFe worden bejegent, maer buiten or
derè met milder en minder ftrafFe; foo getuigt Nauta dat by denHo-
ve gedimitteert is een adfflem van Smallingerlant, die van de Griet
man gefònden om feekere lant-loppers die overlaft; gedaen hadden, te 
vangen, een der felver, een roer op fijn fchouder hebbende, doodt 
foude gefchooten hebben ; hy ontkende het, maer daer was reeden 
genoeg om hem te pijnigen ; Edoch om dat verftaen wierde dat hy 
niet meer als met bannilfement foude konnen geftraft worden, hoe-
danige mifdaden geen pijnigen onderworpen zijn naer veeier gevoe
len , fòo wiert hy alleen in de mifen van Juftitie gecondemneert en 
van de inftantie geabfolveert, den 11 July 1636. 

30. Somtijts wort wel jpeeiale ordere gegeeven aen de geene die laft 
hebben, om mifciaders te Tangen ̂  4at ly de felve in gevalle van ge
wapende tegenftant moogen dooden, en is dat veiligifc. Soo is dea 
9 july 168jt. uit het tücht-huis gebrooken zijnde twee mifdadigers 
die beide voor 10 jaren in't tucht-huis, en daer nae ten eeuwigen 
dagen wit dea lande gebannen waren , en fulx by de galge , is ver
ftaen dat in cas van feitelijke tegenftant den Subftituit geoorloft fou
de zijn daer onder te fchieten; doch niet ten refpecle van eenander, 
die om diefftal gedoemt met haer ontloopen , ende wiens tijt haeft 
uit V/as ; ten ware dk bsnevens de andere hem feitelijk^ opponeerde, foo dat 
hy der niet van k$nde gtfcheiden worden. 

31. Straffe van doodtflag is de doodt, gemeinelijk by onsonthoof-
dinge, en fomtijts als'er meer dopdtflagen zijn of hatelijke omftandig-
heden, wort het hooft op een ftaek en't lichaem op een radtgeftelt, 
't welk mede plaets heeft, als man of wijf malkanderen hebben ge-
doodt, ook meiden en knechten haer heer ofte vrou j het kan ook 
wel gebeuren, ingevalle van groote boosheit, dat het lichaemopeen 
radt foude worden gerabraekt of diergelijke affchouwelijke ftraffen, 
tot meerder affchrickinge bejegent; als ingevalle kinderen hare ouders 
of ouders hare kinderen mochten hebben vermoort. 

32,. Weg-leggen van kinderen in eenfàme plaetfe dat fy fterven, is 
OOK de doodt., maer in bewoonde plaetfen is minder ftrafFe, den ai 

OÊtober 
(e) T>ix, ifpioh bos cafus ad tit. ff. de £. Cornsh de/kar. n. 8. 
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III. Boek, XIII . Kapittel. 489 
Öc¾ober 1643. 1S geftraft een raeidt tot Franeker gevangen j die tot 
Harlingen een kint hebbende gebaert, het felve neergeleidt hadde op 
een fout-keets goote , daer het gevonden en drie dagen daer nae ge-
ftprven was ; fy heeft een half uir op het Schavot geftaen met een 
pop om den hals en is vijfjaren gebannen, foude ook gegeeflelt zijn 
geweeft, indien fy foo jong in de kraem niet ware geweeft. Nauta 
decif. 136. 

33. Byfonderlijk moeders die haer nieuw-gebooren kinderen hebben 
om 'hals gebracht , worden gefakt , dat is, in een Sak gebonden en 
verdronken , te weeten , als het blijkt , dat het kjnt van't leeven ter 
doodt is gebracht j want de moeder fulx ontkennende en ten vollen niet 
wordende overtuigt, moet men tot pijnigen koomen, 't welk fyuit-
ftaende worden gemeinelijk gegeeflelt ende gebannen, want foo lange 
daer geen wet is, dat, die haer geboorte verfweegen en geen ordere 
tot het bewaren van haer vrucht geftelt hebben, fchoon van 't leeven 
of doodt ter werelt koomen geen bewijs en zy, fwaerder fullen ge
ftraft worden; hoedanige wetten op andere plaetfen wel worden ge
vonden ; foo kan men in defèn niet anders Procedeeren. (f) 

34. Doodtflags ftraffen worden ook gematigt ende gemindert om 
de jonkheit des mifdaders , foo verre de omftandigheden ende gelee-
gentheit des perfoons koomen te vereyfchen , het welke zeer hangt 
yan het goetvinden des Rechters. 

3f. Op doodtflag ftaet ook breuke, te weeten, aen de erfgenamen 
des nedergeüagen drie honden gout-guldens, en aen't Lant ifo gelijke 
guldens, 't welk is in plaetfè van confifiatie der goederen, lbo volgens 
Keyferlijke ende andere rechten moefte volgen ; en noch wort defe 
boete niet betaelt, als wanneer de dader het ontkoomt. gevangen 
ende geoordeelt zijnde voor of tegen, worden de breuken van doodtflag 
wederom gekeert, (g) te weeten, de iyo gout-guldens voor't Lant , 
maer niet de 300 gout-guldens voor de erfgenamen. 

36. Ende foude dele breuke, ingevalle de doodtflag by veele te ge
lijk gedaen is, fonder dat men den eygentliike flager weet, by een 
yder in 't geheel worden betaelt, gelijk de Rechten leeren van fcha
de ; dat als by een geheel gezelfchap aen menlchen, vee, of andere 
faken fchade gedaen is , fonder den eygentlijken dader te koonen 
aenwijfen , als dan al en een yder van dat gantfihe gezelfchap om de ge-
heele fchade kan aengelprooken -worden, (h) 

37. 't Welk echter in .de doodt-ftraffe foo niet en i s , ten ware 
I I Deel. H h h h veelc 
(f) Sand,s.9.l\ (ê) tit.VoorJf.art. 10. (*•) Kii.^i.^^ff.^àL.^quiL, 
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490 Heedenfdaegfe JCechttgeleertheyt. 
veeie met voorgaende opzet en overleg yemant op het lijf waren gevate 
len ende gedoodt hadden , anderzins als 't fonder voorgaende opftel 
gefchiedt, en niet en blijkt wie de doodt heeft toegebracht, foowort 
niemant met de doodt geftraft, maer alle gebannen ofte gebreukt. 

¾8. En llaet te letten, dat defè gelt-boete van 500 gout-ûuldens 
ook by de kinderen des neergeflagenen mag worden genootenbloets-
halven , Schoon haer geen erfgenamen dragende van haer ouderen» 
(tlfoo in mijdaden op geen qualiteh van erfgenamen ivort gezjen , ende defe 
boete tot troofi der bloetvrienden wort gegeeven by de Ordonnantie. 

59. Voor 'tlaefte moet noch gezegt worden , dat afdrijven van 
een ontvangene vrucht die reede fijn volkoomen lijf en leeven hadde * 
mede voor doodtflag gehouden ende geftraft wort , maer de vrucht 
niet leevendig zijnde geweeft , foo wort het met banniflement ge
boet, (i) 

40. Tot voorkoominge van doodtflag , wort den herbergiers be* 
laft* ,de lieden te haren huifen koomende drinken haer geweer af te-
eyfehen, of het gelag te verbieden, die weigerig is verbeurt zes can: 
guldens , die 't verbergt twalif, te deelen tuilcben den Officier ende 
d' armen. 

41. Evenwel neerlagen in de herbergen gefchiedende, wort den 
weerten de tap voor altoos door't geheele Lant verbooden. (k) 

42. Mach ook niemant tap opzetten fonder confent van de Ove-
rigneit, ende moet ook borge ftellen voor de breuken die hy foude 
moogen verbeuren, foo hy de mildaden in fijn huis gefchiedende niet 
ænbrachte, waer voor hy t'elkens verbeurt zes car: guldens. (1) 

43. Mach ook in kleine Dorpen niet meer als een, en in groote 
niet meer als twee herbergen zijn, fonder merkelijke oorfake en rijpe 
overleg van de Officier end' ingezeetcnen, dies om bhedt /lonen en 
#ndere ongemaekem te vermijden. 

44. Tot welken einde ook verbooden is onbehoorlijke mefièn of 
©pfteekers , of ander heimelijk geweer temaken, verkoopen of te 
dragen , by verbeurte van 10 guldens voor d'eerfte reife , 20 voor 
àe tweede, ende ten derden, by arbitrale ftrafïè. 

45T. Jacken ende verborgen harnaflen zijn ook verbooden, behalven 
aen de Officiers, op 20 guldens de eerfte mæl , en daer nae by ar
bitrale ftraflfe. (m) 

46. Meer Ordonnantien tot voorkoominge van neerlagen , ofte 
âpprefaenfie van deodflagers konnen gezien worden , i» den titel van 
doodfiag voorfz,. 47. Lie» 

{i> L $%,,§,$•$, de font, O1) Ordomutr½ 4. (') art-$.6. (<-*) art. 3,» 
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47. Lieden die haer fêlf om den hals hebben gebracht, als fy niet 
buiten hare zinnen geweeft zijn, worden gemeinelijk onder de galge 
begraven, of om reeden, heimelijk onder geset. 

XIV. K A P I † T E L . 

Ván Toyenaers , Bedriegers ende Lant'loopers. 

Wat tóVerije %y, en oordeel daer o~\>er. Straffe der toVenaers. Bedriegers, foerten 
ende firaffe der felVer. Landt4oòftrs , "Vtïe daer al onder Verjlaen borden ende 
flraffe der felver. 

1. "V"V"7' Y hebben gehadt de mifdaden die jegens particulieren 
Y A / haer goedt, eere, lijf en leeven worden begaen , maer 

* * twee of drie zijnder noch overig, die wy niet wel tot die 
foorten hebben konnen brengen, te weeten, tover-konft, bedriege-
ry ende lant-looperije, hoewel meeften tijt tot naedeel van andere lie
den ftreckende. 

a. Tover-konfi wort genoemt, als yemant door hulpe des duivels 
verboodene dingen oeffent, het fy tot nadeel ende quetfinge van een 
ander , of ook wel met voorwenden van te helpen en fomtijts ook -
tot- vermaek, 

3. De hulpe des duivels wort hier gebruikt, of uitdruckelijk door 
overeenftemminge met den Nicker, of ftilfwijgende met fulke dingen 
in 't werk te ftellen, die niet als van de duivel konnen af koomen, 
gelijk als men vreemde dingen uitwerkt met befweeringe van onbe
kende woorden of teekens, die de konftenaers fèlfs niet en verftaen, 
ook al waren het bekende woorden of teekens, al warenlè uit de hei
lige Schrift genoomen; want het uitfpreeken of Schrijven van fòoda-
nige woorden van Godt den Heere fuik een kracht niet heeft ontfan-
gen , en dewijl het veel min uit de natuire komt, foo moet het fijn 
oorfpronk uit de Satan hebben. 

4. Het befchadigen der tovenaers aen andere lieden gefchiedt dik-
wils door natuirlijke middelen , als venijn of anderzins , ende dan 
wort het als doodtflag of andere mifdaedt geftraft. 

H h h h % 5. Edoch 
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f. Edoch als de tovenaers door befweeringen of andere gein na

tuirlijke middelen Schade toebrengen aen'tgoedt, lijf of leeven vaa 
andere menichen, aen de vruchten op de velden, aen booter, bak
ten of brouten , die worden met de doodt geftraft, als vyanden en 
monfters van het menfchelijk geflacht ; volgens de wet van Keyfer 
Karel ende gebruik van Duitflant, wordenfe verbrant. (a) 

6. Veele echter meinen datter geen tovenaers en zijn , die bove» 
natuirlijke dingen door duivels htilpefoudenkonnenuitwerken, docl½ 
't is veiliger te gelooven , boven't geene de H. Schrift daer van ge
tuigt , dat foo meenigvuldige eervarentheit en onderfòekingen van 
wijle Rechters niet t'eenemael bedriegelijk of nietig en zijn ; hoewel 
veel beufelingen van de tovenaers verhaelt worden die de duivel felf 
niet kan doen, foo is echter waerfchijnelijk, dat het geene de boofè 
geeft met natuirlijke middelen kan uitwerken, hoewel boven men
fchelijk vernuft, hy door fijne flaven tot nadeel van anderemenfchen 
wel pleeg in 't werk te ftellen. moet evenwel by de Rechters waer-
genoomen worden dat ly tot geen ftrafFe koomen , als wanneer de 
dadelijke werken van befchadiginge zich hebben vertoont, op dat niet 
fio z.eer de tover-kgnfi , waer onder ongetwijvelt veel ydelheit en bedrock 
fchuik , als de boofi daden der tovenaers moagen werden gefiraft. 

7. Die duivels konften heeft gebruikt op voorgeeven van menfchea 
te helpen, wort nevens de hant-kijkers en zeegenaers van melk, bo
ter ende vruchten ia het openbaer te Schande geftelt, ende uit den 
lande gebannen, (b) 

8. Volgt bedmegerije, waer door verftaen wort alderhande loosbeit om 
een ander te bekorten , en worden onder dit woort fchier alle miC-
daden begreepen die geen naem hebben, foo verre die tot befchadin-
ge van andere ftrecken. d'exempelen zijn, als men een en het fèlve 
goedt aen verfcheidene perfòonen verkoopt ofte verpandt; indien het 
voor beider fchult niet beftant is ^ als men de waren bedrieglijk ver
andert en erger maekt, of met yemant tot nadeel van een derde hei
melijk doorfteekt , als men gout of filver in een doos toont en be-
hendiglijk kooper of loot overgeeft. 

9. De ftrafïe is verfcheiden nae de meenigvuldige verfcheidenheit 
der faken , het zy gelt-breuke, banniflêment, geefîelingen, ofop-
ftuitinge in het Tucht-huis. by den Hove is folk een bedrieger die 
de lieden een gouden ketting toonende en verkoopende onder de 

haat 
(") lï-l>7.l,§C>àeMakf.&Matbem4t. SattdeS.9,1^. Ch) Orrf.2.17» 

Sand. ibid. 
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hant een zilveren ofte kooperen vergulden leeverde , op het fehavot 
een wijle tijts te toon geftelt, met een van de valfehe ketting om den» 
hals, daer nae gegeeflelt ende voor altoos gebannen, (c) 

io. De Ordonnantie fpreekt ook van vagebonden of lant-loopers, (d> 
ende beedelaers , te weeten , die gefonts lichaems loopen beedelen v 
ende haer niet aengeeven by den Officier, om koftwinninge te moo-
gen foeken. Sy plachten op het blokhuis gefonden en nae geleegent-
heit geftraft te worden , maer tegenwoordig het Tucht-huis aenge-
ftelt zijnd®-'worden fy daer in gebracht, of anders te lande uitgefon-
den birmen drie dagen , nae welken tijt wederom gevonden zijnde 
worden fy openbaerlijk gegeeffelt ende gebannen, op pcene van nieu
we geeffelinge met branteekeninge. by Refolutie van den 23 Otto-
beriózy. worden alle nachtloopers met of fonder geweer, en daegs-va
gebonden die met geweer gaen y ten eerften. gegeeflelt , en daer nae 
fwaerder arbitralijk geftraft. 

11. Maer inlanders door fwakheit onbequaem zijnde t'arbeiden mo
gen in de plaetfen daer fy van daen zijn haer onderhout ioeken, met 
publijke of particuliere aelmoefèn foo fy beft konnen ; maer het is 
haer niet geoorloft van d' eene plaèts op d' ander te trecken fonder 
verlof van de Overigheit, by pœne van op water ende broodt gezet 
te worden. Het felve is mede te verftaen van Ambachts-kinderen die 
haer koft niet konnen verdienen, alles naer difcretie der Officiers. 

12. Onder vagebonden worden ook verftaen de foo genoemde Hei
dens , die datelijk gegeeflelt worden , en voor de tweede reife ook 
gebrantmerkt met banniflement op de galge. 

13. Noch worden tot dele foorte gebracht, ketel-boeters, Iwevel-
prickers, fèhoenlappers, kramers, leproofên, quaklàlvers, deeken-
dragers , rottekruit-verkoopers , plek-lickers die plek-ballen te koop» 
hebben , wanneer fy geen fchriftelijk befcheidt van haer Overigheit 
hebben , 't welk echter geen langer kracht wort gegeeven als voor 
zes maenden , buiten dat worden fy mede voor lant-loopers gehou
den ende geftraft. 

14. En om dit volk haer boosheit te ontdecken, zegt de W e t , dàt 
menfè mag ter pijnbank brengen fchoon'er geen ander reedenen zijn „ 
als dat fy gefont lijfs achter lande hebben geloopen, en haer over an*-
dere begane mifdaden fcherpelijk te examineeren. 

(c) S4nd.à.loc, (d) OrJ.2,8. 

Hhhh 3 XV. KA-
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XV. KAPITTEL. 

Van Gequetfte Majefieit met dm aenkleve njan dien 

Befcèrtjl-inge Van defe mifdaedt enuhyoerlyke^erklaringedes felfi. Onderfibeidt defer 
mifdaet in eigentlyk ofoneigentlîjk. tegen Itatperfonen en door "Kat feiten bet Tvort begaen* 

*' "V\7" 7" Y gaen o v e r t o t 4e mifdaden, die recht uit tegen de Re-
% 1 / publijk. ofte gemeene beft worden begaen; want hoewel 
y f in alle crimineele laken de ftraffe verftaen wort het ge-

meine beft toe te behooren, die daer toe ook haren aenklager heeft, 
foo hebben wy doch hier boven gezegt , dat het voorwerp der mifda
den is of quetfînge van particulieren , of van't gemeine bef:, tot het eerfte 
behooren alle de foorten tot noch toe verhandelt, van de tweede flach 
zijn defê; mifdaedt van gequetfte Majefteit, Lânds-dieverije,Ampt-fchin-
dery, ampt-verkopery, Koorenfchindêry, kneevelery en diergelijke. 

2. Mifdaedt van gequetfte Majefteit wort begaen by alle die-tegens di 
'veiligheit of weerdtgheit van de hoogfte macht des Landts jets met een boos 
opfet onderneemen. 

3. Wy zeggen met een boos opfet, want het oplet ontbreekende foo 
worden de daden gemackehjker opgenoomen en minder geftrafr. het 
gcmein gevolen echter is, dat de kenniflê ende verfwijgen alleen van de-
fe mifdaet met doodt-ftraffe mag bejeegent worden-, hoewel de omftan-
digheden echter behooren te worden aengezien, ende het oogemerk 
dat de fwijger magh hebben gahadt. 

4. In de befchrijvmge ftaet, tegensde hoogfte macht ; welke daer aen 
gekent wort, dat de handelingen van eenig Prins of volk door geen 
ander bevel in de weerelt konnen worden vernietigt , Defeisby ons 
aen de Staten van het Landt, oorfpronkelijk by de ftem-dragende Ee-
delen ende eygen-erfden, mitfgaders Vroetfcbappen der Steeden, en 
door opdrachte jaerlijx by hare volmachten dielè reprefenteeren, welker 
macht even foo vry is, als die van eenig volk of Koning in de wee
relt , ten aenfien van uitheemfche , ïònder dat ook de Staten Generaei 
eenige Overigheit ten aenfien van defe en andere Provinciën in het 
byfonder kan worden toegefchreeven, gelijk by ons in het vierde boel^ 
eerfte kapittelen daer van uitvoerlijk is gehandelt, 

f. Prin-
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5". Princen ofte volkeren dan die eert hoger macht erkennen wort 

eygentlijk defè mifdaedt niet tegen bedreeven, mær kan het felve ech
ter oneygentlijk. hier toe worden gebracht, gelijk in de Furften , ende: 
vrije Rijkrteeden van Duitüant wort waergenoomen, ten welken aen-
fien de ftraffe des mifdaders weinig of niet minder als ten ænfien vat¾ 
de waerlijk hoogfte Machten wort genoomen. 

6. Moogelijk lbude tot defe oneygentlijke foorte konnen gebracht 
worden, de Ooft en Weft-indifche Compagnien by Oüroy der Staten 
Generael geftkht, ende in forme van by fondere doch onderhoorige Repub-
lijken gebracht, alhoewel de mifdaden fwaerderfbudengeftraftworden, 
m het begrijp van haer gebiedt, als indienfe begaen wierden binnen 
defe landen. 

7. Tot de felve oneygentlijke foorte moet worden gebracht het 
geene tegens de Raden der hoogfte machten ten aenzien van hare be-
dieninge wort ondernoomen, gelijk of by ons tegen den Stadthouder 9> 
de Heeren Gedeputeerden,. Raden Provinciael ende Reekenkamer eenige t'ia-
men-fweeringe ofte boofen handel wierde ondernoomen, maer als het 
op eenige van haer in't particulier, uit befonderen haet wasopgenoo-
men , dan foude het feit * hoedanig het was, wel fwaerder worden 9, 
maer echter geen mifdaet van gequetfte Majejieit.. 

8. Wy hebben gezegt, dat defe mifdaedt wort begaen tegeade vei-
ügheit of tegen de waerdigheit der hoogfte machthebbers. 

9. Exempelen tegen de veiligheit, tot defe mifdaedt behoorende*. 
zijn,. als yemant gewapende lieden of wapens alleen tegens het gemee-
ae beft vergadert heeft, eenige fterke plaetfèn ingenoomen, de vijan
den van den Staet geholpen of heimelijke onderhafidelinge gedreeven„ 
die de foldaten of 't volk tot oproer heeft verwekt of oproer gepleegt* 
die in den oorlog buiten noot den vijant geweeken , of plaetfèn heeft 
overgegeeven , die fijn gebiedt over krijgs-volk heeft verlaten, en wat 
dies meer mach zijn. (a) 

10. jTegens de waerdicheit konnen ook veeie fbortèn ende feiten 
worden geftelt, te weeten , foo dikwils yemant zich heeft aengemee-
tigt de oeffeninge ende het voordeel van eenig oppermachts-recht,, 
als tol ende fchattingen opgeftelt ende ingevordert, yemant in gevan-
geniflê gehouden, fonder publijke authoriteit (b) ofte wettelijk gevan
gen weelende hadde les gelaten, (c) mede öf yemant in een Landts-in-
ftrument yets hadde vervaîfcht, (d) ofte zich hadde gedragen als Am-
baflàdeur of ampt-dragende perfoon , dat hy niet en was. 

r i . De 
(-J /. \6.fequ. ff ad L. lul áe Muit. 
(b) 1. 1, C. depiï.at. care, (c) l.^.injin.p. ff. h,t\L (d) l.Z. d,tit. 
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i l . De ftrafFe defer mifdaedt is ordinaris de doodt; fòmtijts met de 
verfcherpinge van de maniere , fòmtijts met minderinge ; het eerfte 
gefchiedt wanneer de mifdaedt is ondernomen met een'boos viandig hert, 
en onderwint, gelijk als in eenige der bovengemelde Exempelen kan 
gefchieden; infonderheit indien tegens den perfoon en het leven van 
den Prins, by ons de Staten, mitfgaders tegen de vryheit en regeeringe, 
t' zamen-fweeringen of andere boos-aerdige pogingen wierden onder-
legt , in fuiken gevalle wil de Ordonnantie geen onderfcheidt heb
ben gemaekt, of yemant aen de daedt, of aen't geweeten fchuldig is, 
(e) In veel landen worden fulke mifdadigers wel gerabraekt, of met 
peerden van een gefcheurt, of gehangen ende gevierendeelt en lbo 
voorts nae verdienften der omftandigheeden. 

ia. Nae Keyferlijke rechten, gink ook een deel van de ftrafFe tot 
de kinderen over; (f) maer dit heeft by ons geen gebruik; als voor 
foo veel de goederen van de mifdaders worden aen het Landt ver
beurt gemaekt, 't welk by ons in defen mede wort waergenoomen nae 
Keyfers recht, (g) 

13. Minderinge van ftrafFe gefchiedt, wanneer de mifdaedt niet 
uit een vyandig opzet, maer uit gierigheit, of uit vreefi? of ook m-
1/oorJtchtigheit is begaen ; in welken gevalle de Rechter nae vereyfch 
der omftandigheeden de ftrafFe behoort te matigen ; foo veel de ge-
leegentheit der faken lijden kan, evenwel niet altoos. 

14. Want by exempel, een valich munter doet het niet uit haet 
of nijt, maer om fijn profijt, en echter wort hy nae Keyferlijk recht 
levendig verbrant, (h) en de huis heer die 't geweeten heeft wort nae 
verbrandinge varft huis ook met de doodt geftraft, jae nae ftrengheit 
der Wet , als hy maer niet ver van het huis af geweeft is ; kinderen 
echter onder de 14 jaren worden om de kennifFe die fy'er van hebben 
alleen, niet met de doodt geftraft. (h) 

iy. Soo groote ftrengheit wort gebruikt, niet alleen om dat de Ma-
jefteit gefchonden wort., maer ook om de menigvuldige verwerringen 
en fchaden, die daer door het geheele volk, en den koophandel aen-
gedaen wort; waer uit nochtans fcheen te volgen, datdiemuntevan 
goedt alloy, en gewichte geflagen hebben, niet met den viere, maer 
met gemeine halsftrafFe behooren gedoodt te worden, hoewel de Room-
iche Wet dit onderfcheit niet toelaet. 

16. Die ook valfche munte willens uitgeeft, maekt zich des 
doods 

Ce) zboek. tit if. (f) /. quijquis ? C,aàl. lul. Majefi. (ë) NoV. 134. caf, uit, 
(ii) /• z. c. åefalsà monet. (') rf. /. 2. & tot, tit. 
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•doodts Schuldig, (i) maer onfe'prac¾jque neemt ¾îdefeftrafheitf09 
jaiet aen; gemeinelijk worden falfche Munters onthpoft, helpers, en 
spede-weeters, iniònderheit vrouwen minder geftraft. 

X V I . K A P I T T E L . 

Van Doieancie. 

¾f, ende "toamm doleantie çrimen is. Dat'er opkeenmberiffetykedekantieis, ««-
de, "&4t daer toe [oude Veerden Vereyfcht. Dat beft is, doieancie ganfcb athtet tç 
laten eride "toaer op men %içb in 4ffin.gtntfi kan fîellen. 

l' " l¾ Æ ^ n ^ ^ m ^ c kefte jaren ook tot mifdædt van gequet-
j l y i fte Majefteit gebracht het geene men Doieancie noemt, of 

•*•••-•»klachteover dé régeeringe-: flachaet van de i^Febr.ièfò. 
én het is feeker, dat de doieancie indiervoegen wel kan worden aenge-
ftelt, dat iy tot defè miï¾aedt raekt, wanneer men oproer, en veran-
deringe foekt uit te werken onder Schijn van reformatie, en daer toe 
niet de gequalificeerfte ingezæetenen maer¾e heethoofdigfte, en onbe-
fchaemfte met beloften, en kuipers-konften opmaekt; of ook als men 
de doieancie brengt aen fulke, 'die geen macht over de régeeringe der 
Provintie hebben, al was het ook aen de naeftê bondt-genooten. 

z. Maer het is van ouds bekent,- dat Doieancie'Wel meermalen ten 
goeden einde , en met goede uitwerkinge gefchiedt is , en daer toe 
foude wel worden vereyicht, ten eerften, dat de doleanciers mochten 
zijn begoedigde en eerlijke ingezeetenen van den Lande; ten tweeden, 
dat fy niet te zamen fpantien om in de régeeringe te komen of haer 
vrienden daer in'te helpen; zegge dat fulx niet en blijcke; want gif-
ièn geit niet. ten derden, dat fy het getal der doleanciers niet fòeken 
te vermeerderen, door beloften van byfonder voordeel, of andere on-
geoorlofde konften. ten vierden, dat fy geen beweeginge van het ge-
meine volk foeken te maken; ten vijfden, dat fy geen wapens noch 
eenig gewelt, noch ook dreigementen gebruiken, ten zefien, dat het 
niet en gefchiede, wanneer het landt in grooten noodt is van uitheem-
fè vyanden, .want dan niet, foonoòdtwendig is, als eendracht van klein 
ende groot. Ende hebben onfe Voorouders tot op de laefte tijden der 

II Deel. I Ü ! Schie-
(•} l.$,C.d.tit. 
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Schieringers en Vet-koopers foo gedaen. wanneer fy van uîtheemfif 
Machten wierden bevochten» foo lieten fy haerbinnenlandtfchequa> 
ftien varen ende vereenigden haer tegen den gemeinen vyandt. ten 
zjeevenden dat fy hare klachten aen geen uitheemfclje machten » 
al waren 't van de befte vrienden des Staets , doen ende' brengen» 
maer alleen aen de volmachten der Staten , ofte by onbillijke weige
ringe aen de refpe&ive Grietenijen , en Steeden, als hare Commit-
ten. daer by geen fâtisfaótie krijgende, moeten fy het Godebeveelen», 
en haer geruft houden. 

3. Edoch alfoo defè conditien zeer fwaerlijk konnen in acht genoo-
men worden, fòo is het beft t'eenemael van doleancien af te houden, 
dat toch in een vrije Regeeringe niet zeer noodtfakelijk i s , om dat 
men niet moet twijvelen , of daer foo veel Regenten zijn , die het 
meeft aen 's Landts welvaren is geleegen, fullen wel 't befte bezor
gen, fòo veel de boosheit der menfehen ende tijden kan toelaten. Want 
of er andere menfehen en wetten kgomen, de z,eeden zijn altoos defelve. het 
befte, jae het eenigfte middel, om de verderflijke maximen van Re
geeringe te bedwingen is, dat de hooge Lands Collegien , en Amp-
ten foo geftelt zijn, volgens haer natuirlijke ftant en onafscheidelijk mtere/i 
der felver, datfy d'een de andere min of meer beletten foo breed te gaea 
als fy anders wel fouden doen. Het welke men behoort te wenfehen in al
le Republiken dat foo mag blijven -r ten einde d'eene ordere d'andere in 
de v/eeg móge zijn, om haer fèlf en de exceflen niet al te grof tema
ken ; infònderheit dat de fttftitte vry moge blijven ende haer niet be
hoeve te buigen nae de aofolute beveelen ende humeuren der Regen
ten , foo als de Heeren Staten wijfTelijk fpreeken in het Plaekaet van 's 
Lands Qrdmnantien in plaetfè van voor-reeden geftelt. 

X V I I . K A : 
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XVII KAPITTEL. 

Van Lands-dieVery Jmpt-fcbevdery en Koper?, mltsg*» 
ders ^nevelen* 

Waer in Lands-diéVerije befiäet endeftraffe des felfs-, met onàerfcheit tuffchen »£-
%et enie Paf heit. Tot ampiftbenderye gebragt, ampt-Verkoperije, ftraffe Van dien en 
ftraffeloosbeit. JQieVelerye, anders concuflie endeftraffe Van dien. 

i. ' • Ands-dieverye wort begaen, by alle die het geit ef goedt van 
• bet îandtfchap fteelen of tot haer profijt aentafien en onderflaen. 

• • ••4 %. Wy zeggen van geit of goedt, het zy roerlijk of onroer
lijk ; want of divery van onroerlijk goedt eygentlijk niet en gefchiedt, 
foo wort dat in defen foo eng niet genoomen; maer die huis of landt 
de Provintie toebehoorende aentaft , is immers ook aen àefc mifdaec 
lchuldig. (a) 

3. De befchfijvinge zegt van Landtfihaps goedt, doch het wort me
de voor landts-dieveryegereekentendegeftraft, als het Steeden, Grie
tenijen .en Dorpen toebehoort, (b) 

4. Steden, wort uitgeleit en uitgebreidt door de volgende woorden, 
begrijpende alderhande manieren om het landts goet nae zich te trecken, 
niet alleen door onmiddelijkedieffcheaengrijpinge, maer ook door fal-
fche reekeningen, heimelijke omweegen ende praó¾jken. 

f. De ftraffe van Lands-dievery is, boven eerloosheit, eeuwig ban-
niuèment; of naer gelegentheit der omftandigheden wel voor een tijtj 
mede wel boven het bannen, openbaer geeflelen ; want de Keyferlijke 
Wetten geven opfluiting in een Eylant, dat meer is als bánnilfement, 
maer als Overigheeden , en die 't bewint van Lands penningen be
trouwt is, deièlve fteelen, dié worden metter doodt geftraft , fy en 
hare knechts; te weeten, als het met opzet is gefchiedt. (c) 

6. Slof heit wort fachter gêhandeltj gelijk de Ontfanger Bootfma 
by Sententie van den x^fnlij 1657. van fijn ampt is afgezet om dat hy 
niet hadde weeten te ondecken de ontrouwe van üjn klerk sAbbe Freerks, 

Iiii z ge¾k 
*• f») I.1.& tot. tit. ff. adl. lul. pecul. (b) 1.4. f. uit. à. tit. (c) §, 9. lnft. de 
Tiibl.judk.l,6.pr,^fdl.Jnl,peculJ,utt.C.deerimin.pecttl. 
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foo Heedenfdaegfè ¾echtsgéleertheyt. 
gelijk Nauta verhaeît. en Ian Lucas knecht van de geweefene Secre
taris Hittinga, is gebannen, om dat hyzich, door fijn Meefterhadder 
laten mifbruiken, om op fålfche namen geit te lichten , fonder ge-
ooeglàem blijk van fijn kenniffe daer ontrent, voor de Hontldagen 1680J 

7. Boven dien moeten de Schuldige of haer erfgenamen het geftoo-
lene geit w¾deromme geven , waer van de eyfch duirt voor altoos ; 
maer de crimineele befchüldinge kan nas vijf jaren niet worden aen-
geftelt. (d) 

8. Eenige mindere foorten van Landts-dieverye worden met boete 
van vier-dubbelt geftraft, (e) maer nevens de ftraffe van doodt, ban-
niflement, of geeffelen, Schijnt het vier-dubbelt geen plætfe te heb
ben , immers in defen niet, nademael het de wetten als een byfonde-
re ftraffe ftelien. En is by den Hove ioo verftaen, indclàke vanJ.F. 
die om Landts-dieverye gebannen, ende gedoemt is, tot enkele refti-
tutie van het geene voor beweefen gehouden wierde dat hy het landt 
hadde bekort. 

9. Volgt Ampt-fchinderije, welke begaen wort by alledie in eenig 
atnpt geftelt zijnde, door gek hun laten omkoopen, om te doen of 
niet te doen, wat hun plicht vereyfchte. (f) 
. 7. Onder gek worden verftaen alderhande profijten, die Rechters 
en aüapt-dragende perfoonen genieten, maer niet fodanige kleine ver
eeringen van eet-waren, en diergelijke, in weinig dagen konnende ver
teert worden , mks ook in defen maet houdende , dat het niet ge
schiede van alles, noch van Men , noch altoos, (g) 
- 8. Behôoren hier ook toe de Ampt-verkoopers , te weeten de (X 
verigheeden, ,die macht hebbende om eenig ampt te vergeeven , in 
plaetffevan folx aen de bequaemfte ter eeren te doen, gek of andere voor
deden daer voor neemen. 

iz. Particuliere die hare officien voor gek verkoopen, tegens de 
Wet, 'begaen defè mifdaedt niet, maer die maken haer Schuldig aen 
een buiten of extraordinaris ftraffe, nae geleegentheit van laken. 
. 15, Straffe van Ampt-fehendery is anders banniflement, eeuwig of 
voor een langen tijt nae geleegentheit, ook fomtijts fwaerder, en wel 
ter doodt, ingevalle gek mochte genoomen zijn, om een onfchuldi-
ge te doen verlooren gaen. (h) 
, 14* D'ordonnantie of Refolutie van den 3 Martij ifyf, wil héc 
' ampt 

(d) /.7.d tit ff- (e) l.6.injîn.l,pen-ff-ddL.hil:pecul. (f) L t. & feqq. 
ff. M I. bil ï¾¾¾f. {gj l 6. §, uit. ff. de o§c. paconf. (&) L 7. §. uit, 
d. tit. ff. 
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ampt-verkoopen geftraft hebben met eerloosheit en inhabijlheit om. 
eenig ampt wederom te konnen bedienen ; edoch defe mifdaedt is van 
het getal der geener, die altoos verbooden en altoos gedaen worden,, 
en het is al lange bekent, dat geen wetten krachtig genoeg zijn ora 
dit te beletten. 
* i j . Het blijft echter verbooden » en het Hoff doet geen recht op 
eenigerhande contraden die naer arapt-vefrkooperije fmaken, alhoewel 
ik vinde by Nauta in fijn decijien ,. dat op de Schrijvers-lchappen van 
Compagnijen te paert, en te voet , tuüchen particuliere verhandelt 
verfcheide malen recht is gedaen ; onder anderen ten profijte van 
Afargariet van ayindringa, tegens Folkert fans Plumejoen, en noch een. 
voor Sjoert Ypperda -, tegens Saepk Jacobs dochter , weegens haer 
Soon, den 15 fitly 16:56. Hebben ook de Staten van den Lande by 
refolutie van den jare 1663. goedt-gevonden , dat yemant een ampg 
twintig jaren lang hebbende bedient., het felve voor een recompenfe 
mag overdragen , waer op echter by het Hoff tot noch toe mijns 
weetens geen decifie gevallen is. In alle manieren was het te wen-
fchen , dat alfoo't ampt-verkoopen niet kan belet worden, het pro
fijt daer van onder eenige noodige bepalingen wierde bekeert aen hec 
Landt; gelijk op eenige phetfen gefchiedt. 

17. Tot Laudts-dieverije behoort , of kan ook gebracht worden» 
âls yemant geit, dat hem weegens het Landt is aenbetrouwt , om yets voor 
te koopen, huiren of te verrichten, daer toe niet in 't geheel bekeert, maer 
het felve onderflaet, de fulke worden gebreukt in een derde part meer 
als by haer verbleeven is, en met eerloosheit daer nevens. (•) 

18. Aen ampt-lchendery, komt naeft de kneevelery, om lbo te Ipree-.' 
ken, in't latijn Concusjiei wanneer een anipt-dragende, of machtThebbende 
perfoon door gewelf, of dreigementen van Jtjn macht de lieden dwingt, om 
geit, of jets anders te geeven, of toe te flden ; en maken hær aen delen 
ook Schuldig de Booden , Deurwaerders en Executeurs , voorts alle 
die eenige publijcque macht in handen hebbende,, het ontzag des 
ièlfs , tot afperffinge misbruiken. De ftraffe is wedergeevinge van. 
vierdubbelt, ook wel banniflèment, of aen den lijve * nae geleegent-
heit van laken, (k) 

V) 1-4' §.5-ÏÏ'<fcfemh (k) hl. & Z.ff.deConcuff, 

l i i i 3 XVUL KA-
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XVIII. KAPITTEL* 

Van Moaopolien. 

x. T T \ E Monopolien konnen ook met recht tot het publijk worden 
1 M g^racht ; te weeten , alle toeleggingen, om het koopen 
••—J ende verkoopen tuflchen weinige lieden te begrijpen endc 

alle waren van eenerley lòorte op te koopen of te bewaren, om tot 
overgrooten prijfè wederom te verkoopen , ende hier op ilaet Con-
fifcatie van fulke goederen ende arbitrale Jiraffe nae 's Rechters goedt-
vinden. (a) 

t. Dit betreft infonderheit de Koorn-koopers ende Rogge-wolven^ 
gelijk men Ipreekt j die nae Keyfers recht boven eerloosheit , in 
twintig dukaten gebreukt worden. In Duitflandt wordenfe wel met 
de doodt geftraft, dat in tijt van groote dierte by ons mede wel fou-
de konnen gelden. Maer gemeinelijk volgen wy de Ordonnantie, 
iòo gezegt is. 

5. Wort ook allen Steden, Gemeinten, Compagnijen van Koop
lieden , Gilden en alderhande Ambachts-lieden verbooden te maken 
eenigerhande ordonnantien of accoorden , Schadelijk áen de gemeine 
welvaert, ende waer door de prijfen, arbeids-loonen of hoedanighee-
den der waren, lbo geftelt worden, dat het de gemeine man naedee-
lig zy, al warenfe geottroyeert^ 

4. En foo wanneer foodanigen handel gepleegt wort, foo mag het 
HofF, fonder aenklachte, nae bevindinge der iake, den Schuldigen 
ftraffen. (b) 

i*) Qrá.2.hocktit.6* (b) tiuú.lfoarff. 

XIX. KA« 
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xix. KAPITTEL; 

Van Sliúk$ty m Pacbt-recbt. 

Sluikerije befchree\>en. Vijbours oïer de fchattingen endè tollen inU gemein , enàe 
Verbael Van de faornaemfie gelt-middelen defer Troyintie. Straffe "pan fiui* 
ktrjje enf. 

i. * B ^Egens het gemeine beft wort ook begaen de Jlmkerije, waer 
I door wy verftaen alle bekortingen van 'sLandts middelen he-

J - U drieglijk^ gedaen, by de geene die fe moeften betalen ; wor
dende defè bedriegerijen alfòo genoemt, om dat zy ter fluik y en be-
dektelijk worden beleidt. 

i. Wy Sullen by defe geleegentheit van de Landts middelen yets 
in ' t algemein moeten fpreeken ;K waer ontrent eerfl te letten ftaet, 
dat dé j macht om geldt middelen op het volk te leggen » is by dé 
Heeren Staten alleen, en by niemant anders, foo als elders ook^gez.egt is. 

3. In oude tijden hadden de volkeren zeer weinig laften te dragen» 
nae Roomfche rechten worden geen tollen geheeven, als van goede 
dat de gemeine man zeer wel mïikn kan ,. en dat uit vreemde Lan
den wierde ingevoert, (*) behalven noch eenige lallen die op de 
Landen en op het vee wierden geleght. De oude Friefen plachten niet 
met al te geeven , om dat zy geen gehuirde Soldaten , noch loon-
treckende Overigheeden hadden. 

4. Onder de Hertogen van Saxen is de fioreen op de landen in
gevoert j eerft foo men meint als een vrywillige gifte, waer door de 
ongelijkheit in de fioreenen , nae de meerder of minder Uberaelheit der eyge-
naers ten deele foude sjjn veroorfaekt, en daer nae altoos op een bepaelde 
wijfe ; welke als de Hertog wilde te buiten gaen , met vijf ftuivers 
voor een geheel jaer op yder fioreen te leggen, deed het den Friefen. 
foo nieuw, dat fy hem binnen Franeker beleegcrden, gelijk Winfemiw 
verhaelt. 

5:. Keyfer Karel is van de Friefen aengenoomen met dit beding, 
âat hy niet meer als veertien duifent guldens boven fijn Domeinen uic 

de-
(¾) 1.16»$. 7' ff. de public. & Ve%. 
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f o 4 Heeâenfâaegfe J^echtsgeleertheyt, 
de Provintie foude trecken , foo als by den felven Winfimim te zien is-
En als de Koning Philips fijn Soon een ander v/eg begon in teilaen, 
foo wierde fe hem afgefeeeden , en dit gaf ons de vryheit , voor-
waer een koftelijk pandt ; want om die te bewaren hebben wy vry-
willig op ons genoomen veele zeer Iware laften, hondert en fömtijts 
twee en drie hondert mael meer, als Keyièr Karel was geoorloft te 
trecken.. 

& De gelt-middelen worden of alleen vergadert ende gecollefteert, 
of ook verpacht, die van d'eerfte foorte zijn of Ordinaris of Extraor-
dinaris ; De ordinarife zijn de floreenen op de landen die in yder 
Grietenije by d'Ontfangers daer toe geftelt, worden vergadert; wee-
fende dit het voornaemfte en feekerfte gelt-middel van de Provintie; 
maer ook het fwaerfte voor de Ingezeetenen, makende by dele flech* 
te geldinge der landt-vruchten, de klaerfte opkomften van de begoe-
digfle lieden onnut, zijnde veel landen die de fchâttinge niet ver-
moogen te hoeden. '.• 

7. De extraordinarile middelen diegecolleBeert worden, zijngoedt-
fchattinge, familie-gelden , taxen van Officieren , verhooginge van 
floreen, en diergelijke. 

8. Goedt-fchâttinge is in de voorgaende oorlog opgeheeven op den 
200en penning jaerlijx; 't welk naderhant verandert is in familie-gelden , 
die ongeveer half foo hoog liepen , en meer op den gemeinen man 
vervielen. De Officieren die vafte traktementen van het Landt troc-
ken hebben de vierdepart daer van aen het Landt moeten ftaen la» 
ten, en andere feekere groote taxen betalen; ztjn ook wel extraor-
dinaris omflagen op de floreen geweeft , die vergadert wierden met 
en benevens de ordinaris floreenen. defi houden in vreedens tijt op. 

9. Maer de meefte middelen worden verpacht, om dat hetdemin-
fte moeite is, en omdat de penningen door de Pachters die't felfaen-
gaet, beter worden ingevordert; de natuire van de men&hen fòdanig 
zijnde, dat geen ding wel gaet, daer de beforgers geen mijn by heb
ben , invoegen alfchoon op de pachten groote onkoften loopen , fy 
zijn echter beerer , als foude zijn de toiletten bloot alleen te houden, 
hoewel het tegendeel by eenige wel ftaende gehouden wort, met 
meer fchijn als klem van reeden. 

10. De Pacht middelen zijn of Impofitien, of Excijfen.• j kan niet 
zeggen waerom die woorden tot het volgende onderfcheidt gebruikt 
worden; als alleen, dat îmfûfitien, zijn laften die op de goederen wor
den geftelt, en Excijfen zijn minder flag van belaftmgen , die als ter 

" zijden 
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jâjden van de Impoften , of van het goedt als uitgefneeden worden » 
Want Impofi, beduit opftel, en Excijs dat uitgefneeden is. 

i l . De Impoften zijn tweederley, van havens, ende van binnen 
pachten, tot de eerfte foorte behoort de ImpoftvanGoude, Silvere» 
Zijde , en wolle Lakenen , lâmpt alderhande kramerijen, waer van 
•betaelt wort, als fy van buiten ingevoert worden, de 12 penning, 
uitgenoomen de wolle lakenen, die den 20 penninggecven, vreemde 
bieren geeven vijf guldens het vat; en dit boven de drie gulden die 
-de Steeden van alle bieren trecken, de wijnen geeven 't Oxhooft ach-
tien guldens, behalven Spaenfche wijn en Sek, die't aem vijfen
twintig guldens betalen, de Brandewijnen* geeven aen't Landt acht-
cn-veertig guldens en vier aen de Steeden. 

12. Wat meer foorten tot de haven pacht behooren moet in de 
Xiijfte gezien worden, en ftaet te letten, dat alle de waren van buiten 
ingekoomen, als fy binnen s' Landts niet worden verteert, maer we
derom uitgevoert, foo worden fy- afgei'chreeven, en by gevolge den 
Impoft niet gereekent, gelijk mede alle waren binnen's Landts ge-
woflen ofte gemaekt niet betalen, uitgenoomen Turf en Brant-hout, 
daer de twaelffte penning van wort gegeeven. 

13. De binnen pachten zijn of van verteerde waren , of van gelt-
zettingen. tot d'eerfte foorte behooren de gebrande wateren, boter, 
kaes, Ipek, vlees, fmeer, was, tin, kooper, metael, huiden, wol, 
vlas, hennip, zeep, en foo voorts; ook wijn, ingebrouwen bier ter 
rap gefleeten; en eindelijk het gemael. 

14. d'Andere gelt-zettingen zijn de vijf Speciën, de zes-en-vijftigfte 
penning , en d' Officy-gelden. de fpecien zijn Hooft-gelt, Schoor-
fteen-gelt, Hoorn-geit, Bezaey de-landen, en Peerde-pacht. van yder 
heert-fteed wort betaelt twee gulden in 't jaer, huirder en eygenaer 
elk de helfte , foo veel voor yder hooft boven de zeven jaer ; maer 
die minder als drie hondert guldens aen goedt hebben zijn vry , zjet 
voorts de Lijften. 

!ƒ. De zes-en-vijftigfte penning wort betaelt van alle onroerlijke 
goederen, die wy elders heoben gezegt, dat teboodewordengeftelt, 
foo dikwils die verkocht, of anders onder leevendige verhandelt wor
den , maekt van yder gout-gulden een halve ftuiver, te betalen by 
den kooper ende verkooper, half en half, ten ware anders bedongen 
mocht e z.ijn. 

16. d'Officy-gelden worden betaelt by alleampt-dragende, fchooii 
geen gagie van den Lande genietende; jae ook alle Doótooren, het 
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fo6 Heedenfdàeg[e jRechttgéheittleyt. 
?y pra&ijcque exerceerende ofte niet , en dat volgens de làxen ê¾ 
Lijften daer van zijnde. 
i i†.'Zijn overig d'Excijfèn , welke zijn vierderky , van wijn, van 
bier , van buiten inkoomende lakenen , en van ingebrouwen bier, 
elks nae de Lijften daer van zijnde gemaekr. 

18. Doch eenige Steeden hebben vryheit, als Leeuwarden, voor 
een vierde part van wijn en uitheemfch bier , en voor de helft van 
ingebrouwen bier ; Bôlfwart voor een vierde part van uitheemfch 
bier , en de belfte van ingebrouwen ; Sneek inlgelijks. Franeker is 
vry van de'oude Konings Excijs, ter oor fake de Hertog van Saxen 
haer , om beweefene getrouwheit heeft vry geftelt, fulx zy alleen 
betalen de verhooginge by de Staten namaels opgeftelt, makende de 
helfte van de geheele Excijs. 

19. Al wie de haven pachten, of die van Confumptie, door flui-
kerije bekort, verbeurt d'eerfte mael honden gouden Friefche Rijderst 
boven het verlies van goedt, fchip of wagen, foo het aen de eyge-
naers der fel ver hapert, met verbodt van neeringe en inhabiliteit toe 
ampten binnen 'sjærs; voor de tweede reyfe is de boete twee hon-
dert Friefche Rijders boven d' andere pcene; de derde mael is geeffe-
ling met banniflement j en moeten de Heeren en Vrouwen voor,het 
ftuk ftaen, indien niet klaerlijk konnen aenwijfèn , dat haer boodea 
het buiten haer kennifle gedaen hebben , die fy alfdan overgeevea 
moeten om geftraft te worden. 

2-0. Die d'andere middelea hebben bekort, of daer toe geholpen^, 
worden gezegt boven de voorgemelte breuke , als vyanden van de 
gemeine welvaert te fullen worden gebannen , febippers en voerlui-
den aen den lijve geftraft. in alle die poenen vervallen ook de pach
ters , die nopens de verpachte middelen op minder fomma hebben 
veraccordeert, al hadden fy het gedaen door laft van Magiftraet en 
Officieren; Pachters ook niet konnende betalen hare pacht-penningen 
den Lande belooft , worden gevangen gehouden ende te met publie
kelijk gegeefTelt. Edoch de praclijke valt foo ftreng niet in allen 
deele. het vordere inhout der generale en particuliere Lijften kan 
hier niet worden gebracht, en moet uit de Pkccaten daer van zijnde 
worden gezocht. 

XX. KA-
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XX. KAPITTEL. 

Vm Godts-laflmers , raokeloofe en <v*lfche ftoeerders 

eiîde Jatters. 

Straffe van Godts-lafteringe. Volgens eude ende nietfîoeOrdonnantie. "BefchrijVmge 
Van Kjtterije, ende hoe Verre de felVe gejîraft fnort. Speciale Ordonnantie tegen-
de Ëapiften. 

i. I \ Uyten de mifdaden die tegens het gemein of particulier on-
B~^derhoomen worden, zijn noch die tegens Godt ^Almachtig 

-•• *J worden begaen, te weeten, Godts-lafleringe, rookeloos, en. 
yalfch fweeren, mitlgaders ketterije. 

z. De Godts-lafteraers, die't uit rookeloosheit, of uit quade ge
woonte doen, worden een maent lang te -water en te broodt gezet, 
yolgens oude Ordonnantie. Maer die het uit boosheit, en opzetten zin 
doen , Godt lafterende en verfakende, dien wort de tonge met eea 
gloeijende priem doorftooken. (a) 

3. Het felvige is te verftaen van de boos-aerdige lafleringen tegens 
den Soone Godts, en Zaligmaker der weerelt, iòo verre het by lie
den die Chriftenen genaemt, en dàer voor gehouden worden , ge-
fchiedt; want Heidenen, Turken, en Jooden, dit lbo niet kan aen-
gereekent worden ; hoewel het den Jooden echter niet moet worden 
toegelaten om fulke lafteringen vrijelijk te doen, mitfclien haer onge--
bondenheit met fodanige ftraffe moet worden ingetoomt, als naer 
geleegentheit der faken en omftandigheeden mach worden bevonden. 

4. By Placcaet van de Heeren Gedeputeerden uitgegeeven den io> 
ïAuguflus 1Ó67. worden alle misbruikers van Godts naem, het zy 
uit lichtvaerdigheit of moet - willig , alle vloekers fweerders , en 
die haer even-naeften verwenfchen, worden d'eerfte mael gebreukt 
in zes gout-guldens , d' eene helfte voor den Officier , en d' andere 
helfte voor den aenbrenger ; de tweede reife wordenfe arbitralijk-
geftraft. 

.. K k k k a_ S- D * 
(a) Ordonn, 2. 16. 
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ƒ. De breuken moeten de Ouders voor hare kinderen, de Voog

den voor hare weefen, jae de Heeren ende Meefters voor de geene 
die fy in haren dienft hebben, foo verre die fèlfs nietkonnenbetalenr 
verleggen ende goedt doen; andere onvermogende worden op water 
ende broodt gezet. 

6. Behooren hier ook toe de meineedîge die fals fweeren, of haer 
cedt niet houden, fodanige worden eerloos en nae geleegentheit açn 
lijf, eere, ende goedt geitraft. 

7. Kettery is een eygen-wûüg en hardtneckig gevoelen van Goddelijke 
faken, en verbreidinge dêjjelfs, ftrijdende met het aengenoomen geloof, VAK ds 
algemeine Kerke. 

8. Wy noemen het eygen-willîg, om dat de Kettersnn't Griexen 
Latijn daer van de naem hebben, voor foo veel fy haer lelfs, eenby-
fonder geloof naer haer finlijkheit verkiefèn. 

Q. Wy zeggen ook hardtneckig en met verbreidinge rîefîèlfs ; want 
of wel die een boos gevoelen van Goddelijke faken heeft reede voor 
Godt een Ketter is, foo kan hy echter by de Overigheit daer voor niet 
worden gehouden , foo lang hy het ftillekens by zich houdt, want 
de Wetten ftrafïèn geen gedachten, en de confcientie kanniemantals 
Godt alleen onderworpen zijn.. Het rechte geloove wort of door Ge
nade , of by den flender aengenoomen. het ontbeeren van Godts bo
ven natuurlijke genade kan niet worden geftraft by de menfchen,. 
veel minder het niet willen aenneemen by den fleur, gelijk de mee-, 
râgte doet. 

10. Wy zeggen ook, dat het gevoelen is tegens dat van de aîgemei-
ne Kerke, ey gentlijk moeite men zeggen, tegens Gods woort; maer om 
dat de Rechts-geleerden alleen handelen van het uiterlijke, lbo kon
nen fy de ketterfe gevoelens niet anders afneemen, als ten aenzien van 
de belijdeniflè, die in yder Republijke voor algemein wort gehouden ;. 
voor Godt moet yder Chriftén reekenfêhap van fijngevoelengeeven, 
nae fijn heilig , en onveranderlijk woort; maer als men handelt vaa« 
de ftraffen der Ketters, foo moeten alle Rechters zich reguieeren nae 
de aengenomene belijdeniflè van elk fijn Republijk;- het welke fy ech
ter niet vermogen te doen , als fy anders in haer gemoet zijn over
tuigt ; maer dan moeten ly haer van het Rechterfchap ontflaen. 

11. Straffe van kettery e kan by den Wetgever niet worden vaft 
geftelt, als voor foo veelde Republijke daer door wort beroert; want 
foo veel het gemoet aengaet, daer over heeft geen menfche te gebie
den; en op het uiterlijke kan niet feekers worden geftelt,. nademaelde 
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ontroeringe des gemeïnen beftes fomtijts veel, fomûjts minderdaer door 
wort veroorfaekt. Seeker Soaniaen in den jare 1680. gevangen, endeby/ 
den Politijken Rechter gebreukt ¾ijnde over hetverkoopenvan Soci-
niaenfe boecken, wierdt aen 't Hoffgeleevert ende beklaegt over Gods-
lafteringe, nae dat hy van de Predikanten zijnde geëxamineert, hadde 
geantwoort > als de leere van Socinus mede brengt» in een-umdigheit 

fijns herten, foo als hy {prak. By den Hove is geoordeelt, dat de Ordon
nantie van Godts-lafteraers op fulke lieden foo ipreekende , niet kon-
de worden toegepaft,, en dat hier te lande geen Wetten zijn , om o-
ver bloote gevoelens en zeedige belijdeniflèn yemant te ftraffen, en
de is hy vervolgens koft en fchadeloos ontüagen, den 18 Decemb. 

ia. Anderzins de ketterfe vergaderingen foo by dage als.bynache 
worden verbooden, de kerken,, or vergader-plaetfen worden geconfit 
ceert of aen de rechtfinnige gemeinte gegeeven, daer en boven wor
den de huisheeren gebreukt , hare vergaderingen mogen geen erfge-' 
namen worden, nochte legaten ontvangen, (b) en defe dingen worden 
by ons waergenoomen, infonderheit tegens de PapiÜen, van welke men-
voor't gemeine beft meer vreefe heeft; want de Luteranen, Menni-
ften, Remontflranten hebben een ongeftrafte vry heit, om haer geloo£ 
te belijden en te prediken, behalven dat men haer geen legaten noch 
erveniflen laet trecken, Maer de paepsgefinde worden geen vergade
ringen toegeftaen, betrapt zijnde, worden fy gebreukt, de Priefter» 
gevangen en op rantfoea van 600 car. guldens geftek. 

15, De papillen mogen ook by geen contraé¾en of teftamenten iets? 
vereeren, maken, off overdragen aen eenige geeftelijke ofte georden
de peribnen ofte Collegien, fy mogen ook hare kinderen die van de 
Gereformeerde religie mochten zijn, niet minder nalaten als haer kin
deren, die paulgezinde zijn: maer fullen de Gereformeerde foo veel 
moeten hebben als een van de andere die meeft krijgt -y immers fio de 
Gereformeerde kinderen geen andere fibult van ondankbaerheit hekben begaen.: 
âi wie zieh tot een geeftelijke ftaet begeeft mogen van het goedt haer 
by haer ouders naegelaten geen teftament maken , maer aen de nae-
fte vrienden overdragen , die onder de hant verfocht om aen gee
ftelijke perfonen of kinderen yets te geven, moeten aen denaefte van 
den bloede die het bevel der wet willen involgen, alle de befcheiden 
van fulke verbodene difpofitien overleeveren, by peene van eerloosheit. 
ende verbeurte van vierfout der toegemaekte goederen, gelyk.elders, 
breeder gezegt is. 

Kkkk Î XXX 
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xxi. KAPITTEL: 

Van aenklachte ende Verfeeferinge der mifdadigers: 

pe aenklacbte der mifdadetiptthlyk ende •ftaerom. Informatien f raparatoir. Verfeekt' 
ringe der mifdadigers op "fnat "frijfe. Citatie met offonderperfoneele comparitie. 

*• É \ E Publijke ftraffe der MifdaderswortnaeKeyferlijkerechten 
1 J gevordert by een yegelijk Burger; Maer heedenidaegs ge-

J U ^ fchiedt fiilx byden Procureur Generael, wegens de Heerlijk-
hek, hoewel eenige niet buiten reeden verftaen , lulx ingevoert te 
zijn, om dat door de onachtiàemheit der Particulieren ende vreeiè van 
vyandfchap, ook uit verkeert medelijden het meerendeel der mifdadea 
©ngeftraft bleef, ende niet, om andere lieden uit te fluiten van Krimi-
ïiele aenklachten, alsdç Procureur Generael ftxlx niet quam te doen. (a) 

3. De plicht dan van de Heere Procureur is , neerftelijk waer te 
neemen, wat mifdaden in de Provintie verburgen of oopentlijk worden 
hegaen; wær van doorgaens mondelinge bericht doet aen het Ho¾ 
ende ontfangt dan meerendeels laft , om præparatoire informatien te 
neemen; die hy wel anders van felf foude konnen neemen, ook des 
noodt, wel ordere Hellen tot dadelijke apprehenjîe. 

4. De voorbereidende informatien zijnde genoomen , lbo geeft hy 
daer van oopeninge aen het Hoff, benevens fijn advijs, of de befchuldig-
de behoort aenftonts in hechtenifle genoomen, of flechts verdagvaert 
te worden , waer over dan het Hoff difponeert nae de grootheit der 
mifdaet, ende geleegentheit der informatien, ook nae de weerdigheit 
ende begoedigtheit van de perfoon, ende meer of min vreefèdiemen 
van fijn vlucht foude möogen hebben. 

5. Befluit tot verfeekeringe van de perfoon genoomen zijnde, ge-
fchiedt fulx op verfcheidene wijfen, fomtijts wort de Officier van de 
plaetfe gefchreeven om de perfoon te verfeekeren, of in fijn eigen huis, 
of op een publijcke plaetfe, of ook wel in de gevankenifle, met or-< 
dre van de felve te ondervragen , ende zich verder te informeeren,, 
om den Hove van alles te dienen. .._ . a 

- 6. Dit 
('s) >4nton.Mdttb.decrimîn,adfib.4B,ff.tit.40.c.i,n.z. . . . . • ! 
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III. Boek, XXI. Kapittel. ƒ-f 
6. Dit zijnde gefëhiedt, of ook wel ten eerften, indien de prefkmptien 

'àengroeijen, wort den Officier of Needèr-Rechter belaft de beklaegde in 
's landts gevánkeniflè, welke is het geàemolieerâe kafieel of blokhnü tot 
Leeuwarden, over te zenden,ofanders ingevalle àeprefkmptien verijdelen, 
wort hen gelaft den perlòon te ontflaen, of buiten hechtenùTe aen het 
Hoff te zenden, om naeder in tegenwoordigheit te worden geëxa-
inineert. 

7. Het gebeurt dikwils, dat de Officieren de mifdadige betrappen^ 
ende terftont gevangen neemen, in welken gevalle de pligt des offi
ciers is, om op het fpoedigfte te neemen informatie , ende die wel fë-
creet te houden, voorts defelve benevens de perlbonen , of die niet 
in handen zijnde, de informatien alleen fonder uitffcel over te zenden» 
by gebreeke dies wort tegen den Officieren nae gelegentheit van fa
ken by den Hove geftatueert. (a) 

8. Soo wanneer het feit fwaer ," ende de gelegentheit fbo bevon
den wort dat fy haeft vereyfcht» Wort de Stibfiimit van de Procureur 
Generael met de dienaers van fuftkie op hét fpoedigfte ende fecreetft& 
áfgefonden, om zich van de beklaegde te verfeekeren, ende recht uit 
op het blokhuis te brengen. 
• g. Van het vangen van fware mifdaders ftaen noch aen te merker* 

mevolgende ftellingen; Soo haeft fulke mifdaden, infonderheit dood-» 
flagen, begaen zijn, moeten de Officieren alle vlijt ænwenden, om 
de handadige te vervolgen en hun van de fèlve te verfeekeren , by 
pcene van kaflàtie, (b) 

10. Jae de Weerden en de gezelfcháps perfoonen moeten doodfla-: 

gers ende fware mifdadigers ænhouden, ende aen den Officier over
leveren , of, als fy niet fterk genoech zijn, ten minften gerucht ma
ken ende den Officier aenkundigen, by poene van i^ogout-guldensby 
haer alle te zamen te verbeuren aen 't Landt, ende de erfgenamen des 
neergeflagenen, elx de helfte. (c) 

11. Die de Mifdadige wech helpen, of heimelijk verbergen, wor
den gebreukt in 50 gout-guldens tot profijt van het Landt, (d) 

12. Een doodtflach ook niet vokrocken maer gevaer zijnde vat* 
fterven, moet de dader in verfeekeringe worden genoomen, tot aea 
d'uitkomfte der fake. (e) 

13. De Officieren ende haer Dienaers zijn in't vervolgen van Mif
dadige niet effen gebonden aen de palen van hun jmifdiftie, maer mo

gen , 
00 Orii.1. twktit, 1% ,/frf; 2, (b) örd. 2.13. 3. (c) art. V>om•ƒ. (á) att>$, 

(e) art.6. 
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g e n , als't noodt doet , d'aengrijpinge doen in een anders gebiedt] 
mits den Mifdadiger overleverende in handen des Officiers , die de 
kenniffe daer van toekoomt. (f) 

14 Welke is ten eerften , d'Officier der plaetfe , die informatien 
Van het feit moet neemen ende ftuiren de felve met de Gevangeneten 
Ipoedigften over aen den Hove. 

if. Ook de Mifdadigers, infonderheitdoodflagers, niet wordende 
gevangen t foo moet de Officier evenwel behoorlijke informatien ne
men , die fêcreet houden ende aen den Hove overzenden, (g) 

16. Dikwüs worden ook de Mifdadige door onmiddelijke ordere 
yan het HofF ende door den Subftituit van de Procureur GeneraelVer
volgt ende ingetrocken, foo gez,egt is. 

17. Als het HofF niet oordeelt van nooden te zijn de perfoon fêl-
ve te hebben , en echter voor af eenige naeder examinatie be
geert te neemen, lbo wort de beklaegde by open a£te geciteert ende 
ingeëyfcht, of ook wel by geflooten misfyve ontbooden , om in per
foon voor het Hoff te coifipareeren, alwaer gekoomen, ende geëxa-
mineert zijnde, foo wort hy of fimpelijk ontflagen, of onder belofte 
van altoos wederom te fûllen verfchijnen, of den Procureur wort geor-
donneert hem proces te maken, of hy wort op het Blokhuis gebracht. 

18. Die niet in hechteniffe koomt, het fy datfe door open acte zijn 
ingeëyfcht geweeft , of dat het Hoff den Procureur aentlonts geor-
donneert heeft proces te maken, met defelve wort op de rolle gepro-
cedeert, nae gewoonelijke ftijl van den Hove, waer van hier boven 
in 't breede gefprookeri is, 

19. De citatie is of fimpel van-eyfch te aenhooren, of om perfòo-
nelijk'op de Rolle te compareeren, het welke dan moet gefchieden, 
ten ware de beklaegde van het Hoff ontflach van de perfoneele com
paritie hadde verkreegen, 't welk nae gelegentheit der perfoonen en
de faken wort toegeltaen, ofte geweygert, toegeftaen foo der geen 
apparentie is, dat de perfoon ial behoeven vaft gehouden te worden, 
geweigert, indien het anders is, of foo de perfoon de fchaemte van 
de perfoneele comparitie wel weert mach zijn. 

2,0. Als het wort toegeftaen, foo moet de beklaegde borge ftellen 
tot fuik een fumma als het Hoff goedt vindt, voor de beloften dien hy 
perfoonlijk moet doen van hem sltoos te fullen inftellen by pœne van 
gehouden te fullen worden voor overtuigt ende bekent , E n deië belofte 
moet hy of doen op de Rolle of in de vertrek-kamçr, nae geleegent-

heit 

(f) art. 11. (g) art. 1. 
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tiert." van perfoonen ende laken, in handen van Commiffaris ván den 
Hove. 

ai . Dieperfoonelijkisgeciteert, indien hy niet compareert, wort niet 
lichtelijk geciteert in cos van purge , maer gehaelt ende gevangen, 
edoch is wel citatie in cos van purge toegeftaen tegen den N. P. om 
dat compareerde fonder Advocaet die hy zeide niet te konnen be-
koomen; den 18 Oétober 1680. 

%i. Maer die zich ganfchelijk heeft ontrocken , wort aenftonts 
gehaelt ende vaftgeftelt, fchoon hy anders geen noodt daer van lòu-
den hebben gehadt; gelijk gefchiedt is met de N. W. den 1680. 
die op d'eertte citatie uit de Provintie zijnde vertrocken, ex fik mem, 
dat is, uit bloote vreefe, gelijk fijn Ad vocât onvoorzichteîijk in het requeft 
ftelde , ende naderhant wedergékoomen, defweegen terftont wierde 
ingetrocken. 

23. Compareerende lbo neemt de Procureur Gener. eerft fijn eyfch 
tot gevangenifle ende tot fufpenfie van officie, foo de beklaegd'er een 
heeft, of ten minften tot een van dien. 

24. Het pleydoy daer over op de rolle voldongen zijnde tufleben 
den Procureur Generael ende des beklaegdes Advocaet, wort terftont 
by het Hoff afgedaen , ende de beklaegde of op het Blokbuis ge
bracht ofte gefulpendeert van fijn officie, of hy wort onderborgtoch-
te van altoos te fullen compareeren, foo lang het proces àuirt> ontjlagen. fbm-
tijts ook w e l , indien het feeker is dat hy geen berge kan krijgen, ende de 
gevangenifle te hardt foude zijn , laet men hem gaen onder belofte 
van zich altoos in te ftellen, by pcene van, als vooren, gehouden te 
worden voor bekent ende overwonnen, de eedt is in deien niet gebrui
kelijk , gelijk allenthalven in de crimineele faken, om het perijkel van 
mein-eedigheit , ten ware dat hy den eedt deede van geen borge te konnen 
vinden, of dat de ftraffe niet hooger als tot een gelt-boete konde kòomen. (h) 

25. Het pleidoy noopens de provifie voldongen en afgedaen zijnde, 
foo wort het proces ten principael aengevangen ende volfchreeven, 
nae gewoonelijke ftijl. 

26. Maer als de mildadige terftont op het blokhuis wort gebracht, 
foo verfoekt de Procureur G. Commiffaris van den Hove, die den gevan
gen op des klagers vraeg-ftucken examineert, ende by aldien hy foo 
veel belijdt. dat daer op Sententie over het principale feit kan worden 
gevelt, foo wort hy aenftonts afgeveerdigt , niet hebbende beleeden 
lbo wort het op bewijs geweefen nae de gewoonlijke manier , ende 

I I Deel. L l l l den 
(h) Tab. adtit, C. de rcb. credit. £rjurejur, def. 43. 
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den beklaegde tijt gegunt negens, den Heere klager, om fijn tegenbe
wijs in te brengen , die ook een deduSlie ofte remonftrantie mach in--
fteLlen tot verdeedinge van fijn faek» hoedanige deduc¾e van de Pro
cureur Generael niet wort aengenoomen ofte gebruikt. 

17. De klager van mifdaden moet in het verhael van fijn eyfch de 
omftandigheeden van de begane mifdaedt beibnderüjk uitdrueken* 
ook tijt ende plaetfe , doch niet precyfelijk dach , uire ende alle be-
fondere plaetfen, als het maer foo geftelt wort dat de Rechter van het 
bewijs behoorlijk kan worden voldaen. (i) 

2,8. De Procureur G. behoeft ook geen jpeciakconclnpe te neemen tot 
çen lèekere ftraffe , ende nae Keyferlijke rechten is'er ganlch geene 
van nooden , maer de ftijl is , dat ten minften een generale conclufa 
werde genoomen. (k) 

açj. Geduirende de aenklachte behoudt de beklaegde, het zy gevan
gen ofte los, ,het vrije bewint fijner goederen ende macht om de felve te 
aåieneeren, mtgenoomen die van gequetfle Majefieit z,ijn befchuldigt , oni 
dat der fel ver goederen aen het Landt in gevalle van cmdemnaûe ver
beurt worden gemaekt. (l) 

go. Tegen veeie perfoonen kan over verfcheidene delic¾en geen eetl 
©yfch worden genoomen , maer wel als veele perfoonen over een. 
mifdaedt worden befchuldigt^ en tegenseen perfòon over verfcheidene 
delic¾en kan zeer wel een eyfch beftaen, hoewel ook verfcheidene 
aenklachten over yder delic¾ konnen worden gemaekt. (m) 

gr. Ingev*lle de beklaegde zieh tefoekenmaekt, ende niet in heeh-
tenifTe gerækt» foo wort hy ten verfòeke van den Procureur Generael 
geciteert, ende niet verfchijoende van conwmacie, dat is, moetwilligé 
uitblijvinge door den fel ven Procureur geaccufeert , ende voorts tot 
ftraffe van de contumaeie worden fijn goederen by provifie be-
fchreeven y foo om de civile boete daer die plaets heeft, als om de 
koften: wane confifcatie , ten welkers aenzien debefebrijvinge der 

f oederen nae Keyferlijke rechten gefchiedt, is meewnalen gezegt,. dat 
y ons geen plaetfe heeft. 

52. Verder wort tegens de afweefènde by ons in crimineele faken» 
siet geprocedeert, uitgenoomen de mifdaedt van gequetfte Majefteit, 
hoewel fchier door geheel Europa in alle mifdaden tegen de abfente 
ten einde toe wort voortgevaren, maer onfè praétijke is nae Keyfer-
¾jk recht, (n) 33. De 

(i) l.^.ff.deaccMfat.^ffit.Matb.add.t,n.6>. (k) Matb.ibii.n 7. (•>Mak 
tib: 9. C.tit. z. def. z. (m) Zutph. tit.\>an acetaat, adtk. I I . 1J-14, (n) L u 
g. 4pC.de requir. reis, S4nd.$.<)>3„Verf.}>rax.u(3(t, 

wumkes.nlwumkes.nl

4pC.de


l ï l . Boek; XXI. Kapittel. r i$ 
_33„' De Rechter wendt ondertufl¾en alle middelen aen om de 

¾aifdader te bekoomen, ende foö hy in een ander Provintie is, vef-
fchrijft hy den felven , met verfoek om overgefonden te worden, 
ende lbo het binnen de Provintie is, mach de Officier van deplaetl¾ 
daer de miflædt begaen is, den vluchtigen vervolgen ende grijpen, 
ook in een anders Jurifcüéïie, het welk de Staten van Frielïant alfoo 
in haer * eygen diftriâ hebben geordonfleert. (o) Maer ak een Offi
cier in't vervolgen kopmt aen de grenfett van het Lande, daer moet 
hy ftil blijven ftaen. .(p) 

34. Ten felven einde wort een yder ge¾engelijk verbpoden geen 
doodtflager oftje andere mifdader weg te helpen, of heimelijk te ver
bergen, by verbeurte van .50 gout-guldens, ende de wachters in de 
poorten van de Steden haer in defen verzuimt hebbende ', verbeuren 
xz caroli guldens, de ,mi#>4ers haer hebbende nae hef ?begane ;feit in 
•de militie begeeven , worden evenwel tot ftraffe van den Hpve ge-
ftelt. (q) 

35*. Alle die by een inifdaedt tegenwoordig,WQrden.:bç5?onden, zijn ge
houden haer van de perfòon te yerfeekereo ende aen den O¾cier over 
te geven, infonderheit de weerten, in welkers huifèn de milciaden fijn be
gaen , by verbeurte van 15-0 gout-guldens door den weert ende het gezel-
fchap te zamen te verbeuren , edoch niet meer als een of twee per-
fòonen præfênt zijnde die konnen volftaen met datelijke gerucht-ma-
kinge ende meldingen aen den Officier, die daer op fijn uiterfteneer-
ftigheit moet aenwenden, by pœne van caflatie. (r) 

36. De mifciadige zijnde gevangen , foo moet hy wel neerftelijk 
bewaert, maer echter, niet geboeit worden (hoewel men heedenfdaegs 
al meeft fonder onderfcheidt voet of handt-boeyens gebruikt) als over 
fware mifdaden zijnde befchuldigt, waer van het oordeel ffcaet aen 
den Rechter. (0 

37. De gevangen moet gevoedet worden van fijn eygen , indien 
hy goedt heeft , lbo niet moet hem, het voetfei ende,.andere noodige 
onkoften, ook die hy tot fijn verdeedinge van riooderi heeft, by hét 
Landt worden gehoedet ende gefchiedt alfoo. 

38. Somtijts kan pok een aenbrenger, indien de befchuldinge zeer 
hoog gaet, in hechteniflë worden, gehouden , om te zien of hy het 
aenbrengen uit boosheit ende. lafterzucht mochte hebben gedaen. (t) 

L l l ï z 39. Het 

(o) Ord. 1.boek til. i¾. art. I1. (p) j£nuMath,adtit.ff.decuft.reor.c. i>n'%. 
(<j) Ord. z.both tit. I¾. art. 5.7, 9. (r) tit.\oorj†art. 3. (f) k Z.&C.frde 
çufi.rew. (t; j£nt,Math.aåd.t,iecuft,reor,c.%.n.ii, 
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39. Het is ook een foorte van aenbrengen die door middel van in

timatie gefchiedt, wanneer een particulier aénfprake tegens een ander 
maekt over mifdaedt by civile aiïie^ foo verfoekt hy doorgaens inti-
matie aen de Procureur Generael , ftreckende tot dien einde, dat de 
lêlve de gerechtigheit van het Landt mooge bewaren, ingevalle by ver
volg der proceduren mochte geblijcken, dat'ercrimineeleftraffeplaets 
hadde , ende derhalven heeft intimatie geen plaets in geringe feiten 
ende mifiladen , ten ware daer in. grooter fake mochte zijn ingewic-
kelt; by exempel, Een verwijt, gy zijt een dief, wort met acht gout-
guldens geboet , ende is beneeden de aenklaehte van de Procureur 
Generael, ende echter wort defweegen intimatie toegeftaen, om dat 
uit het Proces konnende geblijcken, dat de gehoonde perfoon een dief 
was , foude de Procureur aclie tegens hem gefchapen zijn ; ende is 
fbo verftaen in de fake van Lourens Rippers Gardenier , tegen Dirk^ 
Beerni Vrijenbmg, den 3 Fehruary 1680. 

40. Op de aenklaehte ende proces volgt ftraffe der mifdaedt, of 
by gebreèke van bewijs feherper examen of pijnen. Dies van dit en
de de ftraffen vervolgens dient gehaadelt ' 

X X I I , K A P I T T E L . 

Van bet'Pijnigen^ 

Vrdge ) of pijnigen nae teeten aen Goddelijk recht "Wilmag geschieden, Verhandel f. 
Watrer Van nooden %y, om tot pijnigen te hoornen. Maniere Van dim ende hoe 
dik"toUs het mag gejehieden, l{racht Van dt belydenijjin door pyne afgeperfi, ook 
ingeVal Van herroepinge. 

i. /k Lhoewel het pijnigen foude behoore» tot' de materie van 
*--*. het bewijs, dewijl het echter in de miïdaden alleen gebruikt 

•*• *.wort,.ende met de ftraffen groote gemeenfehapheeft, lbo 
dunkt ons beft daer van op defe plaetfe te fpreeken. 

a. d*Eerfte vrage daer ontrent is , of d'examinatie met pijnigen 
wel geoorloft is, want zeer veel deftige mannen lbo God-alsRechts
geleerden zijn dier meininge, ook onlè beide Meefters de oude oAn-
thonÏHs Mattheusenáe Wiffenbach, dat men niemant, van welkers mildaedt 
noch geen feekerhein is, behoort te pijnigen, om dat het felve geen 

minder 
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minder quaet i s , als vêele Soorten vanftraffe, weshalven het ook inde 
wet Godts door Mofès gegeeven niet is bekent; waerby kooirf¾¾ dac 
onfchuldige fbmtijts door pijne tot onwaere bekenteniffèn gebracht 
worden , ende fchuldige vry gelaten, als fy de pijnedoorftaen, het zy door 
hartvochtigheit , door konft of andere toevallen ; Exemp. In den 
Jare 1680. voor Pinxter is gepijnigt eenen Arent de Wiefe, dieinhec 
fcherpfte van het toefehroeven viel in een vaften flaep , en foo het 
fcheen natuirlijk , waer in hy bleef tot het los-fchroeven toe, dan 
brak hy uit de flaep , ende vielder wederom in als de Schroeven op 
nieu wierden aengehaelt , 't welk duirde ten einde toe ; het was de 
tweede mael dat hy in een en de felve mifdaedt ter banke was ge
bracht; d'eerftemael was het foo niet geweeft. Wat konfte dit toe-
gefehreeven zy late aen des Leefèrs oordeel. Voor een jaer of vier 
is diergelijk exempel gebeurt tot Tiel in eenen Baggerman , die een 
moort hadde begaen, ende fòude hier ontrent veel te zeggen vallen» 
dat vvy verbygaen. (a) 

3. Maer het gebruik aller volkeren ende h a algemeine nut leert 
en doet ons anders gevoelen, om dat het gemeine befte ende de rufte 
der volkeren, niet wel fòude konnen bewaert worden , indien mea 
alle miidaden, die niet volkoomen beweefea konden worden, onge-
ftraft fòude laten, alfoo het meerendeel. in diervoegen begaen worden,, 
dat fy met geen brieven of getuigen klaerlijk betoont konnen wor
den : het gemein zeggen is wel , dat het beeter is een fchuldige vry te 
laten , als een onfchuldige te flraffen , maer als dat vry laten der fchul
dige foo oneindelijk veel gebeurt , als fonder pijnigen fòude moeten, 
gefchieden, wort het ondraeglijk. 

4. Gy fult zeggen, of fulks wel waer is, dat men echter geen quaet 
mach doen om het goede te bekoomen; tot antwoort lullen wy Hel
len , het geene meer te paiïèkoomtendeinverfcheidenevraeg-ftucken 
kan dienen, te weeten, dat een wet ftreckende tot gemeine nut en
de beften,. alhoewel in fbmmige gevallen hard en ongemackelijk voor 
particulieren , moet verftaen worden door een vrywillig confent van 
alle ende een yder burger gemaekü ende aengenoomen te zijn ; want 
dat het gemeine nut moet gaen voor het particuliere, is ongetwijvelt de wille 
der volkeren , dewijl fonder dat een Republijke niet foude konnen 
beftaen. 

5. Als 'er nu is een twijvelachtige fake lbo moet gezien worden aen 
welke kant het meefte goede is , ende by aldien het vaft Hellen der 

L l l l 3 Wet 
(a) jt. Matth. ad tit. d, qttœft, ca$. $• comm. d. crim. IViJJenbach add, t. thef, 1 3* 
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W e t meer goeds belooft aen het gemein, als'er vreefe vän qmeé 
zich opdoet, foo is feeker, dat de Wet fteunt op de gemeine wille 
des volks , ende van een yegelijk des felfs ; fulks naderhant eenige 
hardigheit by gevolge van die Wet op particulieren kopmende te val
len, geen reeden van klachte gegeeven wort aendefe, dien dat óver-
koomt , nopens het geene fy felf te vooren hadden goedt gekeurt, 
cnde beflooten. Indien gy zegt , dat fulks alleen plaetfe heeft daer 
het volk de wetten maekt, dient dat de ftilfwijgende wille des volks 
fteunende op de bewuftheit van het gemeine befte , genoeg is'tot 
defen gront ; als mede dat een volk geacht wort te conienteeren in 
het geene de Regenten, die oorfpronkelijk de macht van haer ontfan-
g e n , doen ofte ordineeren , beftaende hier in het wefentlijke fonda
ment van alle Republijken ende macht van Overigheeden. ik zegge, 
dat een volk verftaen wort te doen ende te willen het geene de macht
hebbers by haer over de regeeringe geftelt- doen ende willen , als 
mede dat een yder burger ende inwoonder verftaen wort zich te ver
binden tot alles wat het meerder gedeelte des volks fal goedtvinden, 
want fònder dat geen uitkomft van l¾ken fòude konnen vallen , en 
zijn defe ftellingen, ongetwijvelde gronden van alle Republijken ende 
gezelfchappen der volkeren , waer van breeder gefprooken is in het 
eerfie boek^ 4. Kapitt. op het laefi. 

6. Alfoo nu het pijnigen van dien aert is , dat het quaet by nae-
latinge des felfs onvergelijckelijk grooter foude zijn, als het ongemak 
dat uit het gebruik kan koomen, ende dienfvolgens het goede dat in 
het pijnigen is, veel grooter is als het quade dat'er in loude moqgen 
worden gevreeft, foo moet volgen, dat het aengenoomen is metjcen 
gemeine toeftemminge der volkeren , ende van een yder in het par
ticulier; fulks die het overkoomt over niemant reeden heeft van klagen, 
waer by koomt, dat alfînen waerneemt het geene de rechten ontrent 
het pijnigen voorfehrijven, niet lkhtelijk,gebeuren kan, ende moogelijk in 
veel eeuwen .nauwelijx eens gebeurt , dat yemant buiten alle Jçhult fiude 
werden gepijnigt ende ter doodt gebracht. 

7. En welke zijn dan die dingen die de Wet voor uitftelt, om tot 
pijnigen te koomen? voornamentlijk twee, eerfieHjk^, dat het een [ware 
mifdaedt zy , ende ten tweeden , dat de bevoegde wel met ten vollen 
overtuigt, maer met foo geweldige præfumptien gedrukt werde , dat 
de Rechter fchier niet en twijvelt of by is Schuldig, (b) 

8. Wat 

(t>) / , i . inpr.tfr $. I./.8, l.g,§titU,d.qitœftott.l.S.§>i.l' ïi.C.tod.^f.Mattb. 
<nd d, t. dt qnèfi, caf>; 3, 
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8. Wat mifdaedt aes¾aet, fy moeten tea mini¾en fcdaofg zij» die 

lijf ftraffe verdienen , en wel fwaerder als het pijnigen, dat men ge
bruiken wil » deiweegen ook niet lichtelijk daer toe kan getreedea 
worden, wanneer de itraffe niet hooger kan koomen als bannijfement * 
hoewel andere dit tegenipreeken j konnende moogelijk onderfcheidt 
gemaekt worden tuflchen eeuwig banniflement ofte. van een lange» 
tijt, en tuffchen een van korten tijt, als van drie ofte vijfjaren; al
toos om gelt-boeten is feeker , dat het niet maeh gefchieden , ook 
niet om eerloosheit alleen, want hoewel een eerlijk man fijn eerer 
fbhier foo lief als fijn keven heeft, foo heeft fy echter met lichame
lijke ftrafFen ende pijnen niet gemeens, fc) Soo is van pijnigen vry-
gelaten eenen Cafper Hanfen doodtgrayer van Kollum, die nae 't zeg
gen van twee meisjes, 'teene van ellif ende't ander van negen jaren,, 
haer zeer oneerlijk hadde betaft ende behandelt, haer van gelijken c¾c 
bewijs tot pijnigen was'er wel » maer wierde geoordeelt ,, dat àt 
ftraffe niet hooger als banniflement foude konnen ftijgen,, ende daer» 
om geen pijnigens weert, voor Pinxter 1680. 

9. Nopens het tweede flaet eerft te letten , dat als yemant over
tuigt ende ten vollen overwonnen is > by alfdan niet moet gepijnigt 
worden, om dat het een extraordinaris middel is, dat niet moet ge
bruikt worden , als ingevalle de waerheit op geen andere wijle kan 
worden ontdekt, alleenlijk wort toegeftaen ook felf van de geene dié 
het pijnigen laken , dat overtuigde mifdaders moogen gepijnigt wor
den, om haer mede-plichtige t'ontdecken,, maer dit en gefchiedt niet 
tegens de geene die van felf bekent hebben j (d) de tegeriipreekers. 
van pijnigen ftaen het felve echter ook toe in mifdaedt van gequetfte: 
Majefteit, om reeden, dat het gemeine nut in defen foudegoedtma
ken d' onbillijkheit ende hardigheit van het pijnigen , maer defe ree
den over een gebracht zijnde met het geene wy tot verdeediginger 
van de prac¾jke te vooren hebben bygebracht, fal blijken , dat door 
defe uitneeminge by de tegenlpreekers felve gedaen ende de voor
gewende reeden van dien een vafte gront gelegt wort tot het recht: 
van pijnigen in het algemein. (e) 

10. Voor overwonnnen moet gehouden worden niet alleenlijk die 
met getuigen of met inffrumenten wort overtuigt, maer ook die met 
©ntwijvelbare omftandigheeden en reedenen daer uit genoomen wort 
bezet ende verwonnen, want alfoo het bewijstweederley is, heteene: 

door 
ie) V. Gomeç. \ari, rejal torn. ?, c. 1$. num. 2. (à) l. g, ittpr. ff. d. qttœft. &,. 

quotiesC. eod, (e) ^£nt, Mattb. d, ca$ 5. n^ufkbj¾» PViJJenb. M d. f. tb. ¾ fh\ 13» 
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door argumenten en het ander door brieven ende getuigen, foo is'er 
geen reeden, waerom d' eene foorte foo wel geen kracht als d'andere 
loude hebben, mits de reedenen en omftandigheeden lodanig zijn dat 
het geen fufpicien, maer krachtige argumenten zijn , die geen plaets 
in den Rechter laten om te twijvelen , hoedanige ook konnen zijn, 
veele geweldige pr&Jhmptien te z.amen koomende en op malkanderen ge
hoopt , (f) waer van een exempel is by Sande {g) dat genoeg be
kent is. Een ander wort verhaelt by Nauta in fijn 127 decijie, Eenen 
Sjoerd Wiggers hadde geplokhaert met Jacob Jans van Wokerswolde. 
Sjoerd hadde geen mes, maer Jacob hadeenige malen nae Sjoerd geftee-
Icen , doch niemant hadde gezien , dat hy hem hadde geraekt, het 
•mes wiert hem tegen fijn dank afgenoomen, Sjoerd zat nae het plok-
haren ontrent een uir op een bank, fonder van wonde te klagen. 
Daer op uitgaende koomt hy een weinig daer nae in de kamer met de 
hoedt vol darmen uit fijn buik hangende, en ftierf niet lang daer nae, 
fonder eenige moeite met yemant anders te hebben gehadt : in'tfter-
ven zeide , dat Jacob hem hadde gewont , die ook op verwijt van 
anderen hadde geantwoort, hy hoopte dat het foo fwijd niet aengekoomen 
fmde zijn, of tcgens anderen, hadde gefweegen , hy ontkende echter 
het feit, bracht ook by, dat Sjoerd eenige weecken te vooren op het 
Secreet lullende gaen en fijn broek niet konnende los krijgen, debandt 
hadde willen doorfnijden, met perijkel van hem felve een fneedinden 
buik te geeven , indien hy van andere niet geholpen ware geweert. 
Jacob is echter hoewel geen 20 jaren ou t , als doodtflager gedoemt 
en onthalft, den 8 July 1645. 

11. Ist echter wel waer, dat een Rechter zeer voorzichtig in deiên 
moet zijn, ende tot geen condemnatie koomen, by aldien het in fijn 
gemoet niet helder en refoluit lecht, dat de beklaegde Ichuldig moet 
zijn , want foo ergens waer is , lal het in delen bevonden worden, 
dat een befluit met remors,• dat is, met geen vol verfeekerderefolutie 
genoomen berouw of ongeruftheit maekt, ende verwekt, (h) 

12. Als d'omftandigheeden en de reedenen daer uit genoomen, 
niet vaft gaen end' echter krachtig zijn, foo koomt het aen op pijnigen, 
en hoe veel of hoe groot de waerfchijnlijkheeden moeten zijn , die 
foo uit de fàek als uit de perfòon genoomen worden , kan niet wel 
bepaelt , maer moet gelaten worden aen het voorzichtig oordeel des 
Rechters , die met minder prefumptien voldaen wort in verburgene 

fchelm-
(f) Lult. ff. d frobat.l. 1. §.4..ff.d.<iuœ(l.i.z%.ff.dclL.Corn.d,falf. (ê) in fijn 

$<bock tif.9.defiiq. (h) Mattb.add.tit.cap.^num,i. 
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ïchelmftucken, gelijk daer zijn overfpel, bloetfchande, kinderfchen-. 
dinge , en diergelijke , als in openbare doodflag ; altoos de Wetten 
fpreeken in het getal van veele indiciën , en daerom kan een eenige 
reeden van waerfchijnlijkheit niet wel aengenoomen worden, al was fy 
dringende ende naeft op het feit; felf nae Rechte niet een eenig ge
tuige , hoewel de praèticanten meerendeels een getuige daer niet op 
te zeggen valt, en die het verklaert gezien te hebben, genoeglâem 
oordeelen, maer gemeinelijk zijn 'er al andere omftandigheeden by, en 
dan is het buiten twijveî. (i) 

ig. Het felve moet verftaen worden van bekentenifle buiten regt 
gednen, van het vinden eeniger dingen , waer in of waer mede miP 
daen is onder den gevangen, de vlucht, anxt, en diergelijke reedenen; 
alleen zijn fy niet genoeg, maer wel met andere te zamen komende: 
dit moet al mede gezegt worden van het noemen dat een mifclader ge-
daen heeft tot laite van een ander , al was het op fijn fterven , ea 
eindelijk ook van de faem ofte gemein geruchte, (k) 

14. Maer de proeve van het werpen in't water, die men in Duit-
flandt tegen de to vereffen gebruikt, en het bloetvloeijen uit een doodt 
lichaem op het aennaderen vanyemaïit, zijn geen reedenen om te pij
nigen, want van het eerfte konnen wijle lieden qualik eenige reeden 
vinden, ende van het tweede konnen veel andere verburgene reedenea 
zijn, alfoo het fêlve dikwils gefchiedt fonder eenige reeden van buiten 
het lichaem die men weet, ook wel om het aennaderen van bloet-of an
dere goede vrienden: doen de Prins van Bohemen verdronk in het Haer-
lemmer meer, bleef 'er nevens hem een Edelman die aen fijn lijf droeg 
het conterfeitfèl van fijn overleedene huifvrouwe , dat veel dagen nae 
fijn doodt van hem wordende genoomen , het lichaem overvloedig 
bloet uitgaf, waer van het verhael is by eÂitJma. 

iç. Eer men tot het pijnigen koomt, foo moet, behalven het gee-
ne gezegt is, noch hier op gelet worden, ten eerften, ofdemifdaet 
in zich felfs geblijkt, dat echter van d'openbare , en niet altoos van 
verborgene te verftaen is. ten tweeden , of de perfòon foodanig is, 
dat fy gepijnigt mach worden , want eenige zijn'er by de Wet uit-
genoomen, gelijk fwangere vrouwen, kinderen onderde 14jaer, die 
men alleen dreicht, en met plak of roede flaet, oude lieden die in de 
kintsheit zijn hebben het felve recht, het welke eenige vaft maken aen 

I I Deel. M m mm de 

(t) d l 1.§. u ff.&I.8.§. 1. C.d, quaffl,& paffj.$• §. 1. C. d. tefi. I, xcffJ. qua-
fiion. jïMatth. cap. 3.«, 8 Zutpb, út. Van tortuir, art. 6. (k) Æwph: art. Verf. 
j£.Matth.d.cap.},u-11.22. 
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de 70 jaren, maer het is beeter dat Rechters acht neemen op de kracht 
ten meer als op de jaeren, en daerom moeten ook fwacke endefiek-
lijke gevangens hier in gefpaert worden , ende by dreigen of begin-
felen van pijnigen ftaen blijven. De Keyfèrlijke Rechten bevrijden ook 
van pijnigen alle die in waerdigheeden geftelt zijn, tot Vroetfluiden 
toe , maer dit wort heedenfdaegs lbo niet onderhouden, hoewel niet 
uitgejlootéh wordt behoorlijk^ onderfiheit van perfoonen , haer gejlachte ende 
hare waerdigheden' (1) 

16. Ten derden men koomt niet tot het pijnigen fonder den gevan
gen eerft proces te maken, om te fien of men de waerheit anders vin
den kan , daerom als de gevangens by het eerfte examen het voor-
naemfte bekennen ,. foo pijnigt men haer niet om mindere ftucken,, 
maer doet de fàekterftontaf, in het proces wordenden gevangen kopi
jen en openinge van alles tot fijn verweeringe vergunt, jae gegeeven al 
eylchte hyfe niet, om dat de Rechter voor hen forgen moet als fy 
haer felf fchijnen te verfuimen; maer als een getuige gepijnigt worn. 
om ftrijdige getuicheniflen in crimineele faken gedaen, (gelijk gefchie-
den kan } foo wort hem geen openinge gegeeven, van het gene tel
gen hem ingebracht is, (m) ende onfe Ordonnantie (n)zegt, dat va
gebonden en bedelaers wanneer zich teekens. van andere mifdadea 
opdoen ter torture, dat is,, pijnigen, fullen geleidet worden, fondec 
van proces te melden , en is lulx mede verftaen ten aenfien van een 
verloopen fludent, die met falfche brieven liep te poltuleeren, ende 
van huisbraek befchuldigt wierdt, in 't jaer 1679. 

,17. D'examinatie onder het pijnigen gelchiedt op artikelen van de 
Procureur Generael door CommiJJam by den Hove tot dien einde uitge-
kofen, en de mate van het pijnigen wort gelaten aen de befcheiden-
heit des Rechters, die acht moet neemen op de fwarigheit van de mif-
daet^ op de krachten van de perfòon, foo van lichaem als van meer 

• -minder verhardinge des gemoets lbo veel blijken kan, ende moet 
gelet worden dat de perfoon niet onbequaem werde tot gebruik vaa 
njn leeden ende tot fijn koftwinninge; de woorden des Rechters moe
ten gematigt zijn tuflchen ftrafheit en gevoeglijkheit, om op het ge-
moet des patienta te werken,. behoudens altoos de geftadigheit. 

19. De 

(1) ^f. Mattb. d. t. cap. 2. n. 8.9. I. 1. §. %z. & ?3 ff. de SC. Sïlmian. I 3. f, 7. 
end d. I. 1. §. 33. tir /. tç. §. 41. ff d. injar. L 10. C. de dignitat l; 8. §. 1. L 
i i , 16. C. d. quœftion. Faber. lib.g. Codic. tit, 21. def. 13. Æutph. Verfi. art. ÎO„ 
(m) arg. I. 1. J, uit. ff. d. quœft. J[. Mattb. add. tit. cap. 4. mtm. 2. 3. é^ 4» MaUh. 
ibiLnum.%' Cn) Ordm,2,boek,tî8.art,f,Matth,d,ca2.^,n»m<^/. 
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ÏS. De wijle van pijnigen beftaet by ons in drie foorten of trappen, 

ten eerften, het ¾efchroeven van duim-yfers , ten tweeden fcheen-
yfèrs, en ten derden het recken der leeden , dat wederom ver Schei
den trappen heeft, doch altoos fonder dijlocatie, of uit het lidt zetten, 
dat by ons niet gedaen wort ; ook andere foorten van wreeder pij
nigen worden by ons niet gebruikt, mede niet het geeflèlen, 't welk 
Damhouâer (o) zeer aenpnjft als het befte middel om bekenteniflè te 
krijgen, en om gefonde leeden te behouden, maer om dat het geel-
fèlen alhier een foorte van publijkeftraffe is, welke van de wijle vaa 
pijnigen verlcheiden moeten zijn , foo kan het daer toe by ons niet 
gebruikt worden. 

19. Nae gedane pijniging by aldien 'er bekenteniflè gevallen is, 
die wort met d'omftandigheit der fake vergeleeken , en by aldien fy 
met haer fèlf ende met de waerlchijnelijkheit wel overeen koomt, en
de niet wederroepen is (by ons wort geen nieuwe ondervraginge nae 
het pijnigen gedaen ) foo wort de beklaegde gecondemneert , maer 
indien hy wederroept kan hy wederom gepijnigt worden, ende lbo hy 
dan noch eens bekent hebbende, ten tweede mael nae de pijhiginge 
wederroept, foo mach hy ten derdemael ter pijningbank gebracht wor
den , en lbo hy dan wederom bekent, ende ten derdemael herroept, 
lbo zeggen de meefters dat hy moet vry ge-laten worden, (p) 

2,0. Repetitie der bekenteniflè , die andere Schrijvers vereyfehen, 
gefchiedt by ons niet; maer als de patiënt in de pijne zegt te willen 
bekennen, fbo wort hij los gelaten ende geëxamineert, ende lbo hy 
dan terftont weder ontkent, lbo wort hy verder gepijnigt; maer con-
feflie doende , foo blijft het daer by, indien hy niet wederroept. 

21. Andere nochtans zijn van gevoelen, dat als dewaerfchijnelijk-
heit zeer groot ende de præjkmptien lbo geweldig zijn, dat de Rechter 
fchier niet twijvelt aen de waerheit, hy alfdan de derde pijniginge kan 
achter laten, en op de twee belijdeniflen met feits omftandigheeden 
wel over een koomende, fchoon wederroepen, kan condemneeren, 
gelijk ook by den Hove verftaen is, tegens Marcus Abbema fchuldig 
aen brantftichtinge in den Dorpe Collum 1672, als d'inwoonders uit 
vreefe des vijants gevlucht waren, hy wifte als hy driemael gepijnigt 
ware geweeft, dat hy dan met herroepen gewiflèlijk vry foude zijn, 
ende fuik een boos-aardigheit byde Rechter gemerkt wordende, kan 
hem te meer bewegen om de ftrengfte weg in te gaen. 

M m m m 2 22. Als 
(o) Vämhoutl fux. crim, Gall.edit,tit,d,quœft. 37. in fin. (p) jt.Mattb.d. 

caf.4 in 12. 
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aa. Als de gevangen het pijnigen ftantvaftelijk foader bekennen 

uitftaet , foo kan hy niet weder gepijnigt worden , of daer moeten. 
haer nieuwe redenen en præfumptien opdoen r nae het gemeine gevoe
len, hoewel andere verftaen» dat het op d'oude præfumptien kan ge-
fchieden, als die zeer machtig zijn , en dat lijdt de Keyferlijke Wet 
ook foo wel (p) maer dat is feeker , dat hy ten derdemael gepijnigd, 
ende niet bekent hebbende, fonder nieuwe opkomende redenen niet 
op de pijnbank kan worden gebracht, (q) maer de derdemael uitge-
ftaen hebbende, moet vryfpreekinge volgen, ten minften van d'in-
ftantie, volgens het gemeene gevoelen j hoewel andere meinen, dathy 
fimpelijk behoort los gelaten te worden, om dat als een eyfcher of kla
ger niet bewijft , de gedaegde ende beklaegde moet abfoluit vry ge-
iprooken worden , en koomt het felve beft met reeden van rechte 
overeen, (r) invoegen alfdan alle præfumptien ende gevolgen van dien 
komen op te houden, ende evenwel zijn veele van gevoelen*, dat eea 
Rechter nae de pijniginge zich niet kennende ontflaen van geloof aea 
de præfumptien te geven, mach den beklaegden doemen, tot een ex-
traordinarife ftraffe , als de beklaegde niet alleen overdrongen vaa 
alle waerfchijnelijkheit, maer ook feer fameus ende beruchtet is. (f) 

(P) l. i6.l, i8.$.i.jf. d. qugfi. (q) Mat. â: cap. 4- 'M». H- (0 *• 4- C: 
eedeml.ult. g.d.talumn.1. i\,$.& fiquidemC.à. juá.l. H.C, d. accufet, Mattb.d*. 
eap. 4. n, 16. (Q %iet Zutpb, úu l?wf. art, 14. 

XXIIL KA. 
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XXIII . K A P I T T E L . 

V*n ftraffen, eerftehfcaenbetlijf. 

Wat flraffe jf. By Itien jy mach -toorden geoeffent, en offy mag -Korden nkgei 
fireht tot de kinderen der misdadigers, dat Verftaen "toort \an neen, foo nae God* 
detijk als menfcbelyk recht. Verscheidene foorten Van ftraffen , by ons ende nae-
E$ckte gebruikelijk. 

t.'WTT Y hebben de ftraffen van yder miidaedt in hetbyfonder 
\ \ / gemeldet, maer in het algemein is 'er noch van ftraffen» 

• * en breuken te zeggen: ftraffe is wreeckjnge van mifdaet, 
tot affchrickinge van andere door de Overigheit gedaen.. 

2. Wy noemen het wreekinge of wraeke, met den fel ven fin als in-
d'oude Friefche Wetten ftaet, Weerom is dut riucbt z.et ? dat ma fmchta 
da wreekt* het recht is om te vreefen de wrake 'r want alhoewel, nae 
het zeggen van Plato , het gemeine beft in twee dingen beftaet, in 
ftraffen énde in prijfen, foo is 't feeker dat de ftraffen veel meer nut 
doen als de prijfen, om dat de natuire der menfchen gaende met een 
geweldige drift tot het quade, de prijfen geenzins foo veel macht heb
ben , om tot deugt te verwecken als de ftraffen doen , om de men
fchen van haer boosheit te bedwingen, invoegen fchierd'eenigft e re
den, waerom de Republijken gefticht zijnr defe geweeft is, dat men 
anders den krijch van alle tegens alle nist konde vermijden r en de ge
meine behoudeniflè niet heeft konnen betrachten , als met een ver-
bondt by een geheel volk aengegaen, om de macht van gebieden en= 
verbieden, ende van ftraffen der overtreders aen een of weinige per-
fonen op te dragen. 

3. Dat willen de woorden, by d'Overigheit gedaen,, want ook Ou
ders ende Meefters over de hare macht hebben om te ftraffen, maer 
in geringe faken, ende foo veel tot regeeringe der huishoudinge en
de;. oeffeninge van het meefterfchap van noden is. wy fpreeken hier 
ook niet van het recht om te ftraffen , dat volgens recht der natuire 
een yder medelidt van het menfchelijke geflachte tegen de fchenders 
van het recht der volkeren toekoomt, en waer door ook deenePrins 

M-mmm ¾ e£ 
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of het cene vry volk het ander wort gezegt te ftraffen, gelij¼ de Ko
ning van Frankrijk in de keft verleedene oorlogen voorgaf, dat hy 
den krijg begon niet om landen te winnen , maer om te ftraffen de 
gene die tegen hem mifdaen hadden ; hier hebben wy 't allene van 
de ftraffen der Overigheit. 

4. Wat Overicheeden het recht van ftraffen hebben , moet afgenoo-
men worden uit de foorten der felver, die terftont fullen volgen, ver-
geleeken met het geene hier beneedeu in het kapittel van rechts-mach¾ 
lal gezegt worden; alleen hoog-gaende ftraffen zijn by den Hove al
leen , de Needer-rechters konnen niet als gelt-boeten en geringe 
dwang-middelen gebruiken. 

5". De woorden wreekmge van mipLedt, geven ook te kennen, dat 
de ftraffe niet verder moet gaen als de rnifdacdt, welk een feit zijnde 
en alle feiten perfineel, foo volgt , dat de ftraffe van mifdaedt niet 
kan te buiten gaen de perfoon des mifdaders, invoegen noch kinde
ren noch andere erfgenamen deelachtig aen de ftraffe konnen ofte mo
gen zijn , hoewel wy daer van een uitneeminge hier boven hebben 
gehadt in de ftraffe van gequetfte Majefieit , doch tegen de gefònde 
reeden en het exempel van de Goddelijke W e t , waer in duidelijk ge-
fchreeven is, dat kinderen niet [uilen dragen de firajfe harer ouderen, mjier 
dat elk^ voor Jtjn eigen mifdaet fal fierven* ziet het eerfte boek-defès 
deels. (j$. „ 

6. 't Is waer, dat 'm het tweede gebodt gefchreeven is , dat de Hee-
re de fonden der vaderen befoekt aen de kinderen, tot in het derde 
en vierde gelidt der gener die hem haten , maer in defe woorden is 
eerft aen te merken, dat de befoekinge niet gefchiedt als op de gene 
die den Heere haten, welke dan om haer eigene fonde worden geftraft, 
die de Heere rtae fijne Rechtveerdigheit neemen kan foo ftreng als hem 
belieft, ingevolge van d'oneindelijkheit der fonde ende verdienfte van 
ftraffe, edoch neemt Godt de Heere de ftraffe fwaerder als hy anders 
ioude gedaen hebben, ten aenfien van de boosheit der ouders ende 
voorouders , welkers ftraffe met elende van hare kinderen befwaert 
wort; foo dat die fcherpere ftraffe dient tot befwaringe der ouders, 
en echter op de kinderen niet koomt als van wegen haer eigen ver
dienden , en foo moeten worden genoomen alle exempelen in het 
Oude Tejlament, van fulke, die met haer ouders onder een ftraffe zijn 
beklemt geworden, of die voor de fonden van andere gezegt worden 
te lijden, gelijk het volk van Ifrael met de peft geflagen is, om de 

_ fonde 
(*) SK^P-art. 19. 
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fonde van David; de neerlage des volks was in derwaerheiteenftra& 
fe voor den Koning , maer wie foude echter meenen dat de lònden. 
des volks den Heere geen genoegfame oorfaeke tot het overfenden va» 
de peft hadden gegeven, ende dat alfoo de peft te gelijk niet foude kon-
nen zijn, een ftraffe wegens de fonde van David , ende een vergel-
dingp van d'eygene mifdaden des volks: d'erf-fonde wort by eenigerï 
ook by gebracht tot bewijs dat de nakomelingen om de fonden der 
Ouders worden geftraft , maer de H. Schriftuire leert dat alle men-
fchen in Adam hebben gefondigt,. en dat defe eerfte mifdaet geweelt 
is de fonde van het geheele menfchelijke geflachte; het zy verre, dat 
wy in twijvel fòuden trecken de onbepaelde macht van Godt Almach
tig over fijne fchepfèlen, maer wy vinden geen nootfake om te zeg
gen, dat de Heere ftraffen van mifdaden oeffent, over de geene die 
niet gefondigt hebben, maer veel licht gaet dittehoogyoorderechts-
geleertheit-

7. Voorts foo is de ftraffe of doodt-of minder ftraffê. doodt-ftraffe 
(b) neemen wy foo breedt niet als nae Keyferîijke rechten , daer fy 
ook de burgerlijke doodt begrijpt , welke beftont in flavernije ende 
een beroovinge van het recht der burgerfchap : flavernije is'er hee-
denfdaegs niet, en wy hebben fchier geen beroovinge van burgerfchap 
als die door banniflement gefchiedt ,, welke nochtans het gront-recht 
van de gemeine burgerfchap niet t'eenemaelwechneemt j immers niet 
de vaderlijke macht noch het recht van teftament te maken of con
tracten aen te gaen; maer alleen het uiterlijk»genot der burgerfchap 
in dingen die van de bywooninge afhangen; en met een woort onle 
banniflèmenten fijn niet anders als het geene men in Keyfèrlijk recht 
noemt rekgaùe,. (c) welke geenzins aldaer voor hals-ftraffe gereekent: 
wort. wanneer echter yemant vijant desvaderlandtsenvogel-vry ver-
klaert wort , fulx een yder die hem vint hem dooden mach * dat fou
de niet buiten reeden voor een hals-ftraffe konnen gereekent worden., 

8. Maer eigenthjk wort hals-ftraffe genoemt* als eenmenfche van het 
leven ter doodt gebracht, wort, ende manieren om fulx te doen, zijn 
by ons voornamentiijk drie in't gebruik, onthalien met den fweerde,, 
worgen met de koorde aen de galgeof aen een paal,, ende verdrinken j . 
wefende alle van een korte doodt; want hals-ftraffen die de menfohen . 
de doodt doen gevoelen , ende in continuatie van pijne beftaen, als 
levendig verbranden, voornamentiijk met een langfàem vier, endier-
gelijke zijnby ons niet in't gebruik; op dat de menfchen lang in pijne 

des. 
{h) i. i. D. d^KWf? (c) /. 4. D, d. InterÆis (f ¾/¾^tóv 
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des doodts zijnde niet tot wanhoop Souden koomen , ende onmachtig 
worden om haer gedachten tot Godt te richten ; defwegen als de 
groothéit van de mifdaet fwaerder ftraffe vereyfcht, foo doet men fulx 
met bewijfinge van fchrickelijkheit nae de doodt, als met het aenge-
zicht en handen te fmooken, indien het brankftichters zijn , of met 
het lichaem op een rad, 't hooft op een paal te fetten, en diergelijke. 

9. 't Is evenwel niet gezegt, dat branden, raebraken, en andere 
pijn-duirende doodt-ftraffen noyt t'enigen tijde plaetfe Souden konnen 
hebben , indien de groufaemheit van Vader-enPrinfen moort of an
dere ongehoorde fchelmftucken niet toe mochten laten het gewoone-
lijke medelijden te gebruiken. 

10. Van de mindere als doodt-ftraffe, buiten het geene wy te voo-
ren gezegt hebben van die vogelvry verklaert zijn, foude by ons de 
eerfte zijn , condemnatie in het tucht en werk-huis voor het ganfche 
leeven , het welke Schier flaverinije is, of erger, en onder de hals-
ftraffen in de Keyferlijke wetten getelt wort. Edoch weete niet, dat 
daer exempel van is by ons; ende gelove, dat men Swaerlijkdaertoe 
foude komen, (d) 

11. Daer aen koomt eeuwig bannijfement, het welke lichter is als in 
het tuchthuis voor altoos, om dat het een menSche laet in fijn vryheic 
maer ook dit wort by ons op zich lelve voor ftrafre zelden opgelegt, 
maer gaet wel nevens geeflelen ende brandmerken, by pœne van de 
gaîge; fomtijts wel eerlt in het tuchthuis voor tien jaren, fulx wort 
dan voor de naefte ftrafre aen de doodt by onsgenoomen. 

12. Tien jaren is fchier het hoochlt dat yemant gebannen wort, als hy 
aen den lijve niet wort geftraft. Strijdt evenwel eeuwig banniflement 
fonder lijf-ftraffe, niet met reeden van Recht, ende is ook by het Hoff 
meermael gebruikt , gelijk gefchiedt is tegen fohannes Franken den 
2,9 O£tob. 1 ?86, die voor eeuwig gebannen is, om dat hy een die fijn 
Vrouw wilde flaen hadde gedoodet ; ook noch in den jare 1643. is 
de Prædikant Bernardus Heiîeli van Leeuwarden in 't eeuwig fonder 
lijf-ftraffe gebannen ; als ook een ander den t6 Jun: 1669. ^ i e s m e n 

geenzins zeggen moet, dat het buiten practijke foude zijn. 
15. Affnijdinge van eenige der ledematen foude daer aen volgen, 

maer \s by de Keyfer Juftinianus verbooden , (e) ende wort by ons 
ook niet gebruikt. 

14. Wy maken ook geen meldinge van opfluitinge in eeuwige 
gevankenilfe , nademael ook defe ftrafre nae reeden van Keyfer

lijke 
(d) /, 17. f. I. D. d. poenif, (e) Kof>: 134. cap uit. 
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lijke rechten (f) verbooden is , ende by ons ook geen exempelen 
daer van zijn. 

ijT. Volgt dan geeflèlinge, zijnde de gemeinfte lijf-ftraffe, die by ons 
wort geoeffent tegen dieven ende alderhande fchelmftucken die open
bare ftxaffe buiten den hals verdienen, endeomverfwarendeomftandig-
heeden koomt daer dikwils brant-teekeninge by , welke verbooden 
is in het aengezichte te drucken , maer wel in handen of op de kui
ten, by ons niet anders als op de rugge. 

16. Geeflèlinge wort ook wel om reeden in't heimelijk gedaen, ¾et 
zy door den Scherprechter, of door de Vader, gelijk gefchiedt is aen 
Michiel Dirx den i4Decemb. 1625. of geen vader hebbende , door 
de Moeder, gelijk Harmen Wendels den ¾Decemb. 1629 meeftom 
de rugge , doch zeer jong zijnde , is het wel kinderlijker wijfe ge
fchiedt, het zy door de Ouders of door een van de dienaers der juftiuer 
gelijk Rogier Jacobs ende twee andere, op den 3 Decemb. voorfl: iulx 
gefchiedt dan op het voorzael van het Blokhuis, terpræfentie van de 
Subftituit des Procur: Generaels. 

17. Met geeflèlinge is altijt verfèlt ùannijfemem voor drie, vijf, ofte 
meer jaren, invoegen de Stadt voor Sonnen ondergang, en het Landt 
binnen drie dagen moet worden geruimt, fònder binnen den geftelden 
tijt daer weder in te mogen komen, by lijf-of arbitrale ftrafre, ibmtijts 
ook by peene van de galge, welke dan ook nae flrengheit van rechte ter 
executie wel wort geftelt, al was 'er ondertuflchen geen andere mifdaedt 
by gckoomen. 

18. Somtijts wort in plaetfe van bannen in't meeft gevoecht, op-
fluiten voor een tijdt in het Tuchthuis by het geeflèlen, jae ook wei 
beide, gelijk gefchiedt is in Harmen de Wiefèvoor Pinxter 1680, die 
gegeeflèlt ende gebrandmerkt, tien jaren in het tuchthuis en de voorts 
uit den lande gebannen is ten eeuwige dagen by de galge. 

19. Onder de lijfftrarFen moet ookgereekent worden, alsyemant op 
het Schavot of op een kaak te Jpot wort geftelt, of als hy voor een 
tijt wort opgeflooten'op water en broot, ende wat diergelijke meer 
ïòorten mogen zijn. 

II Deel. Nn-n'a X X I V . KA-
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xxiv. KAPITTEL: 

Van Eerloosheit. 

Wat infdtnie of eerloosheit %y. Onderfcheidt en oorfaken des felfs. Of eerloosheit in
de praByke ten aençien y>an injarien ook plaets heeft. Effecten Van eerloosheit* 
kajfatie Van ampten en officien, 

i. ',fW"T* Ae de lijfftraffen volgt beroovinge van eere , gemeinelijk 
I ^ W infamie genoemt, welke niet anders is,. als quetjïnge van eere^ 

-A~ v ivoer door yemant om fijn leevens boosheit buiten het getal van 
eerlijke lieden wort gefielt. 

z. Sy wort onderfcheiden in eerloosheit door de Wet, ofdoormen-
fchen toegereekent. die van de Wet heeft feekere vaftgeftelde oor-
fakpn, die terftont Sullen gemelt wordek die van menfihen wort ge-
neemt , als yemant wegens fijn quaet leven by wijfe en deftige lieden, 
voor geen eerlijk man gehouden wort, en is fulke foorte van fchande 
niet buiten alle kracht in rechten., want defwegen kan een broeder 
of fufter klachte van onheufch teftament doen , indien fuik een per-
foon tot erfgenaem moçhte zijn geftelt. (a) 

5. Ook yemant dïe door .een Procureur is gedoemt, over een fa-
menfe y dat is eerloosmakende fàek, wort wel nae fubtijlheit van rech
te niet infaem, maer de fchande wort hem in der daedt echter toege
reekent. (b) 

4. Eerloosheit van rechte, wort of onmiddelijk door de Wet, of 
door tuflchen koomen van fcntentie, of eindelijk door een van bei-
écïtf ackoort ofte fententie toegereekent. 

£. De oorfàken welke door de Wet onmiddelijk met Ichande ge-
teekent worden, zijn defe, ten eerften die voof fchelm van de com
pagnie gejaegt wort, die hoerhuis hout, die openbaer op een toneel 
kluchten ende comedien fpeelt, die twederleije trouw-beloftenopeen 
tijt heeft aengegaen, die renten van renten neemen, ende lieden met 
woeker boven de Wet uitputten, ende eindelijk die van een beëdigt 
ackoQrt afgaea (c) 

6. No-
fa) /. 17. e. d. Inoff. tejt. (¾) J. ¾. D. de obfeq. patent, & patron. (c) lf 1. 

lï}<$.i.I>.dehifqwinfam.not,l.20.C. eod.dix.adtst. ff.de Hff qwinfaith 
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6. NopenS defe dingen is geen veranderinge by ons ordonnantie ge-

maekt, en daerom is ?er geen reeden, om al dat volk van eerloosheit te be
vrijden ; edoch vrouwen die binnen de negen maenden nae haer mans 
doodt wederom trouwen, worden by d'Ordonnantie (d) arbitralijk<gz~ 
ftraft, dat is, nae goet bedunken des Rechters, ende dienfvolgens fchijnt 
'er geen vafte peene van-eerloosheit opgeftelt te zijn, ook niet op de man
nen ., die fodanige weduwen tot verhaefte houwelijcken brengen; 
gelijk wel by Keyiêflijke rechten is geordónneert. (e) 

7. 0 e tweede foorte van eerloosheit is, welke de Wet door mid
del van fèntentie doet opleggen, ende foo worden infaem alle die cri
mineelijk zijn gecondemneert om navolgende mifdaden; ten eerften, 
om overfpel, maer dit heeft by ons geen plaets , als die den derden 
rmel 't felve begaen heeft, volgens de Ordonnantie, (f) ten tweeden, 
die van gepleegd gewelt zijn gedoemt. ten derden om falsheit. ten 
vierden om Lantsdievery, amptverkopery, ook volgens Staats-refo-
lutie van den 50 Martij 1647. wegens corrupte ̂  menfchendievery, en
de koorn-fchindery, wy laten hier üit de mifdaden die fèekerlijk ende 
altoos met de doodt worden geftraft, om dat de doodt eerlooshek 
opneemt, noch behoort tot defe eerloosheit, graf-fchendinge, val-
fc aenklachte, bekortinge van erfeniû¾', knevelery of concuffie, en
de andere mifdaden,~ waer van de ftraffe aen lijf ende eere gaet. (g) 

8. Andere mifdaden, waer van de ftraffe gelt-boeten zijn, maken 
geen infamie, ten ware het byfonderlijk mochre worden uitgedrukt, 
of ook civüe ac¾en van de felve faken mochten zijn, die de gedoem-
den eerloos maekteh. (h) 

9. Noch zijn daer eenige foorten , die niet alleen door middel 
van fèntentie, maer ook ter fake van ackoort eerloosheit aenbrengen j 
defe zijn actiën van diefftal, van roof, van bedroch, ende nae Key-
ferlijke rechten van injmie ; nopens de drie eerfte fchijnt geen twij-
vel, of de gedoemde worden infaem, ook die voor geit geackordeert 
hebben, (i) maer nopens injurien fòude men konnen twijvelen of on-
fè pracfcijke foo ftraf alis, om reeden, dat onfe Ordonnantie zeer nau-
keuriglijk handelt van de ftraffe der injurien, waer mede fy dan fchijnt 
de ftraffe by Keyferlijke f echten uitgedrukt, genoegfaem op ende wegh 
genoomen te hebben , ende by gevolge ook de eerloosheit , die de 
Roomfche Wet den gedoemden in cas van injurien toereekent. de 

N n n n % Heer 
(d) Ord.iboehtit.l.art.i}.d.I,t. (e) l.ï.d.tit.d.hùquunf. {() zbock 

t'4.\\.jin>î. (g) l.s.l.y.depub.jud. L.^.§.^.D.dehifquimf.l.izC.eod,l.i. 
D< defepul, Ywht. (h) d. I. 7. jD, dipb.jud. (-J l.i.l, 6. §• 3. D, de bit quiinf. 
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Heer Schotanus zegt ook in fijn examen,: (k) dat men heedensdaegs 
foo licht niet koomt tot infamie , ende Schijnt de prac¾ique van flap-
heit in defen al verder uit te ftrecken; maer dat is wel foo nopens het 
populair gebruik van d'eerloosheit , edoch als 'er queftie voor recht 
over valt, weete niet, of men mogelijk de ftreflgheit van Keyferlijke 
rechten niet doorgaens foude mogen volgen, ende is foo het gevoelen 
van onfèn Herbay, wanneer hy in fijn t% Kâp. handelt, of eerloosheitjook 
plaetfe heeft , wanneer compenfarie van injurien is gefchiedt, ende 
koomt hier Sande (1) met over een, het zy wat het wil, deeffeéten 
van eerloosheit, welke zijn onbequaemheit tot allerhande ampten, ende 
tot getuigeniflen , hebben in de gedoemde wegens injurien onder ons 
fcekerlijk geen plaetlê. {ooverhs.à.todkNaHtamSp.^&.dâcifie, àztHeJfel 
Wringer Secretaris van Barradeel gedoemt is, zieh te onthouden van fijn 
Secretarije, om dat hy den Heer van Sande zeer fwaerlijkhaddegeïnju-
rieert; waer uit genoeg bleek , demeiningevanhetHofEniettezijnge--
weeftjdat hy inhabijl tot alle waerdigheeden foude zijn,den i4.Febr. 1647. 

10. Eenige contraóten zijnder ook , die haer gedoemden eerloos 
maken, vier in getale, Iaft-geevinge, maetfchappije, bewaergeevin-
ge, ende voogdije* te weeten, akyemant in eygener nameweegens 
bedroch, direaelijk uit gemelde oorfaken is gecondemneert , om de 
byfondere teelijkheit van de trouloosheit in defen. (m) 

11. Staet noch te letten , dat àtfiorte van.firajfe niemant eerloos 
maekt , indien hy om een goede Sake imochte hebben geleeden, off 
om fuik eene die geen eerloosheit verdient, (n) onder welke zijn, 
die fchandelijke ftraffen om de belijdenis van Godes woort hebben 
geleeden, of die uit haet ende boosheit van een boven leggende par-
tije zijn gefcbandalifeert, jae ook by ons de pachters, die buiten be
droch in dien ftaet zijnde gekoomen , dat fy 't Landt niet betalen en-
konnen, worden volgens de plackaten daer over gegeeflèlt r maer 
konnen echter niet voor eerloos worden gehouden. 

1%. De ef¾<¾en van eerloosheit zijn, dat haer geen volkoomen 
geloof wort gegeeven in 't doen van getuigenifle, dar fy geen Rech
ters , Byzitters, Vroetflieden , of Advocaten konnen zijn, ende ge-
neralijk , dat haer de poorte van ampten ende waerdigheeden gefloo-
ten wort , fy mochten ook by oudts geen Soldaten zijn , maer dat 
heeft heedenfdægs geen plaets, alfoo de flechte Soldaten doorgaens de 
gift van 't menfchelijke gefiachte zijn» (o) 

13. Kaflà-
(k) adtit.ffdehisquiihfdnt.not. Q) Sdridè't.Z.ç, (») A.l. 1.ér/.6,§.6, 

&ftqq. (n) l. za. d. t. bis tjui inf. I. z. C'. tod. (o) l, 13.(gfefr D.dttefiibc 

l.i.d. ad Leg. M.deVifriï, l. 38. C, dz decut. I. ¾, C» ie àtgn. 
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13. KaiTatie van een ampt, datyemant bedient, is mede een foorte 

van flrafFe ende kan om miflaedt, byfententiegefchieden, of flechts, 
by refolutie der Meeflers , indien het buiten eerroerende ooriàken 
gefchiedt ; Want alfdan die gecaflèert is in Rechte moet worden ge-
hoort, fonderdat de kaflatie kracht kan hebben, eer recht geweefèn 
is , om dat anders de Heeren den gekaflèerde fouden beneemen het 
dierfte pandt dat hy heeft, en dat niet van haer, te weeten, fijn eere; 
Ende moet verftaen worden, dat het om eerroerende oorfake ge
fchiedt, als fulx uit het beloop der fake blijkt, fchoon'er in de Re
folútie niet van flonde uitgedrukt, (p) 

14. De eerloosheit wort niet geëyndigt, of daer moefle een tijt in. 
de fèntentie voor de flrafFe geftelt zijn , ende eyndelijk de Opper
macht van't Landt kan de eere wederom geeven, nopens de uitter-
lijke efFeóten , blijvende ondertufTchen de groede der quetfinge ende; 
de geheugeniffe overig. 

X X V . K A P I T T E L . 

Van /Breuken of[geldt-boeten, 

Confijcatie H>an goederen , Geld-breuken foo hy't Hoff als by de Keeder-Gerichmv 
Vallende- Maniere Van inVordèringeder fel\er. Of de Needer lichters oferhaev 
eygen injurien breuken af noemen ende recht kannen fpreeken, 

L "Y 'T" Ol'gen de boeten ofte gelt-flraffen, waer onder eerfl con-
\ / fifcatie van goederen* die by't jongfle Keyferlijke recht (a) 
• verbooden is , behalven in mifdaedt van gequetfle Ma-

jefleit; 't welke dan ook in Friefknt alfbo wort waergenoomen. 
z. De andere gelt-breuken moeten genoomen worden nae voor-

fchrift der Wetten ende Ordonnantien, eerftelijk by den Hove, wanneer 
de fake crimineel is , ? ende dát niet alleen by forme van proces ende 
ordinaire fèntentie , maer dikwils- extraordinaris , wanneer yemant by 
oopen a£te wort ingeëyfcht, ende de fake klaer en niet weert om pro
ces over te maken is, foo worden de Comparanten dikwils met een gelt-
feoete vrygplaten , 't welk haer in de Raedt-kamer wort voorgelee-

" N n n n 3 fen 1 

(E) Sandedecif.uk. (-) Nft.i^C.ulêt 
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lên ; Men noemt het compojttim, ende wort het geene dáer van 
koomt in het Comptoir van de Domeinen gebracht. 

3. Voorts konnen de Grietflieden ende Magiftraten , niet alleen 
breuken neemen over faken by de Ordonnantien uitgedrukt, maer 
ook weegens alle boolê ftucken ende exceiîèn , uitgenoomen wat 
lijf ende leeven aengaet (b) 

4. Mits de Officier den geenen die met rechte meinen haer te 
konnen ontfchuldigèn, recht laete gefchieden, màe zegt de Ordon
nantie , dat een mifdaedt, waer op gelt-boetegeftelt is, met twee ge
tuigen moet beweefen worden , of als de klager niet meer als een 
getuige heeft , foo mag hy den felven met fijnen eede fterken ende 
genoegfaem maken , of heeft hy niet een getuige, foo wort de be-
ldaegde de eedt van zuiveringe toelaten, (c) welke by aldien hy wei
gert, foo moet hy de breuke betalen, ende heeft hy geen geit, foo 
kan hy gebannen worden uit het Landt of in 't tucht-huis tot dat hy 
de boete verdient heeft. 

5". Breuken by plackaten fpecialijk geftelt konnen door den Pro
cureur Generael y als het gemeine mil¾den faekt, ofte by den Fifcael 
der Heeren Gedeputeerden by præventie worden geëylcht, ende by 
defen alleen, wanneer het breuken zijn van frauden der gemeine mid
delen of andere overtreedingen, behoorende tot de Commiffie der 
Heeren Gedeputeerden alleen : Soo konnen de breuken over mifda-
den by placcaten geftelt door de Heeren Gedeputeerden of door de 
Neder-Rechters wel worden ingeëyft, fchoon de mifdaden anders tot 
judicature van 't Hoff mochten behooren ; om dat eyfch v,m gelt-
boete geen indracht in 't Hofs jurifdiftie maekt, blijvende in allen ge
valle den Procureur Generael fijn aenklachte behouden; Soo is onder 
andere veele feiten van die foorte , by plackaet van den 10 
Auguftus 1678. een gelt-boete geftelt op de teekenaers der aften van 
doleantie, in te vorderen by de Procureur Generael, Fifcael der Hee
ren Gedeputeerden, of die van de Neder-gerichten by preventie, al
hoewel de Heeren te vooren hadden verklaert, onderieg van dolean
tie, foo als het opgeheeven was, te zijn lèditie endemildaedtvan ge-
quetfte Majefteit. 

6. De Magiftraten ende Officieren konnen de geene, die haer in hun 
perfoon of in hun ampt hebben verachtet ende geinjurieert, met rechts
middelen dwingen totgehoorfaemheit; maer fy konnen nae Rechte det 
wegen en overahaer eigen injurien de lieden'niet inbreuk en flaen, alfòo 

(i>) Ord. 2. boek Ut. ij>. art. i. (<=) t'tt.iwfl art,2.4. $• 
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fy geen rechters in haer eigen faken konnen zijn , ende den Neder-
Rechters niet gegeeven is, om felven over de verachtinge aen haer 
beweefen breuken te neemen, of rechtbank te Spannen, maerisfulx 
den Opper-rechters alleene toegeftae», (d) gelijk by ons zijn de Hee-
ren Gedeputeerden ende het Hoff, en is alfoo by den Hove verftaea 
in de fake van B. D. tegens de Magiftraet der Stede F. die gebreukt 
was , om dat fy gezegt hadde , dat de Prefîdent ende Clerk haer 
beantwoordinge anders hadden gefehreeven als fyfe gedaen hadden,, 
waer door alle Magiftraets perfoonen haer hielden geinjurieert ende 
hadden haer alfoo gecondemneert, is geoordeelt dat die breuk-riee-
minge was nulliteit , en daerom niet exeeutabel voor het afdoen van 
de fake ten principale, alfoo de kiachte over de uitlprake by maniere 
van appel aen den Hove gebracht was. Soo is mede geweefen op 
het rekeft van eenen Teunis Reerns, die van fijn Grietman befchul-
digt van onbehoorlijke patrijiè-vangft doch niet overtuigt, ftoutelijk 
hadde geaqtwoort ende verachtelijk ten aenzien van fijn Officier; die 
hem defweegen in het tuchthuis hadde gefonden , hy felf geweeft 
zijnde Commiflàris. Is verftaea fulx informeel te zijn, endemoefthy 
den man voor het Gerechte wettelijk hebhen laten beklagen , dies-
entflagen is koft en Schadeloos, den 7 Deeemb. 1680. 

7. In Duitflandt en elders hebben de Rijk-fteeden andere macht r 
waer van verfcheidene Auteuren fpreeken, die de Magiftraten recht 
geeven, om over haer eygeainjurien-te oordeelen ^ by ons endenae 
Keyferlijk recht moeten de Neder-Rechters in fuiken geleegentheit 
kiachte doen aen de Opper-Rechters > die haer gezach met ernft 
moeten hant-haven, ende de baldadige ftraffen, die ook by de Neder-
Rechter foo lange gevangen konnen worden gehouden t lbo verre 
de ongehoorfaemheit van dien gewichte zy. 

8. Is echter verftaen , dat een burger in fîilker voegen gebreukt» 
doch niet hebbende betaelt, de Magiftraet niet kan laten roepen, om 
quanfuis haer aeüe tegen hem aen te ftellen , maer hy moet het by 
wijfe van kiachte of appel C<xke.n te repareeren , en kan verkrijgen,, 
dat ondertuflchen de breuke niet geè'xecuteert en werde, gelijk voo-
ren gezegt is; voor Faefch 1680. m de fake van Impetranr 
ex L. diffamari, tegen de Magiftra*t van S. Gedaegden^ 

(dj) kun.ittp>ff.fiquislusdkeathmtiohtemft 

X X V I KA-
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XXVI. KAPITTEL. 

Ván de plicht des "Rechters 'm het (luffen. 

i. JÉ ~"%Us verre van de Soorten der ftraffen ende wie fë kan oeffe-
I J n e n ; ftaet noch yets aen te merken nopens de plicht van een 

: - * ~ - ^ Rechter , ontrent de ftraffen. daer van zijn drie reegels, 
de eerfie is, dat de ftraffen niet moeten gaen buiten de mifdader; ten 
tweeden , dat de ftrafFen eer behooren verfacht als verfwaert te wor
den , ten derden, dat een Rechter moet aenfien de omftandigheeden, 
om altemet ftraffer, altemet gelinder te gaen. 

2. Wat de eerfte reegel aengaet, daer van is reede gefprooken, 
ftaet echter te letten, dat met delen reegel niet en Strijden ons Or-
donnantien, die iòmtijts willen dat ouders voor hare kinders , heeren 
voor haer booden Sullen inftaen, want Sulx gefchiedt niet buiten aen-
inerkinge van Schuit; voor Soo veel het de plicht is van ouderen, hee
ren ende vrouwen nauwe toeficht op haer kinderen en booden te 
houden , ende te letten , dat fy de algemeine orderen niet over-
treeden. 

3. De tweede reegel , dat de ftrafFen eerder moeten worden ver
licht als verfwaert, is te verftaen van de Iborten der ftrafFen by de 
wetten uitgedrukt, ende niet ten aenzien van de perfoonen of van de 
mifdaden, maer dien-te-nevens konnen de ftraffen, nae vereyfchder 
laken ende gemeine nut wel worden opgefchroeft, gelijk in rechte 
meermalen gefchiedt. (a) 

4. Defweegen ook, als de wet de peene ftelt in hetgoedt-dunken 
van de Rechter, foo is het den felven niet verbooden nae vereyfch 
van faken ook te koomen tot ftrafïè des doodts, ten exempel zy het 
laefte artikel van peenen ende breuken in onfè Ordonnantie, foo eenig ge-
bodtj ftaet'er, ofte verbodt van de Regenten gefchiede , om yets te doen 
of te laten, tot des gemeine Landts profijte , aen dijeken, vaerten, 
of ook om gelt-middelen , fullen de wederfpannige ende onwillige, 

nae 

(a) l.pen. & ii. D. d. peen. jî. Mattb. adtà.D.d.peen.cap.4.Zutph.tit.yan 
foen. an, 11. 
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iiae bedenken ende achtinge der Regenten geftraft worden ; de we-
derfpannigheit foude wel foo groot konnen zijn , dat ook de ftraffe 
des doodts pketfe mochte vinden, (b) Maer dit is over eenkoomende 
met de gegeevene regel, dat als 'er in een mifdaedt van doodt ftraffe , 
verminderinge des felves om eenige oorlâken tot een extraordinaire 
ftraffe moet gefchieden, lbo wort die buiten ordinarilîe peene zelden 
genoomen op lijf-ftraffe , maer meeft op banniflement of op een 
gelt-boete. (c) 

5. Veel meer eyfcht de reeden , dat als de wet fielt een ftraffe, 
by exempel, van hondert gulden, of een ander grooter ofte klein-
der ftrafte nae goedt dunken des Rechters , dat in fuiken gevalle 
de grootere ftraffe niet anders als in gelde kanw worden genoo
men. (d) 

6. Noch moet worden gèzegt, dat als de Ordonnantie nieuwe ftraf-
fen ftelt op feekere mifdaden , fonder te melden van de ftraffen by 
de gemeine rechten op de fèlve mifdaedt geftelt , fchoon die van de 
Ordonnantie veel minder zijn, nochtans de gemeine ftraffen van het 
Keyferlijk recht daer door verftaen worden opgeheeven ende wech-
genoomen te zijn, konnende geen twee wet-geevers op een mifdaedt 
te zamen koomen ende blijven, exempel hebben wy in onfe Ordon
nantie van overfpel , waer uit allenthalven foo wort geoordeelt, dat 
de ftraffen by Keyferlijke rechten daer opgeftelt niet m acht worden 
genoomen. (e) 

7. Gebeurt het ook, dat een Wet of Ordonnantie verfcheidene 
ftraffen ftelt , dus of foo , in dit of dat, foo wort in 't gemein ver
ftaen, de keure daer van tot een Rechter te behooren, ten ware de 
woorden der wet klaerlijk anders te kennen gaven, (f) 

8. De derde reegel ftrekt zicH alderbreedtft uit , in voegen daer 
door de ftraffen fchier al te zamen arbitrael zijn geworden, (g) 

9. Een Rechter ftraft fwaerder de miidaden uit opzet ende voor
dacht als haeftige toorne , voornamentlijk als 'er oorfaek toe gegee-
ven is, of ook uit ftvare dronkenlchap , als fy buiten gewoonte ye-
mant overfneît heeft ; flof heit ende fchult wort zelden lichamelijk 
geftraft, of fy moefte zeer groot zijn ende geenzins te verontfchul-
d i S e n - (h) 

10. Een onvoltrocken mifdaedt wort gemeinelijk buiten orderemil-
I I Deel. O o o o der 
(•0 atl-1' i- §• «¾- ff- àe Extraord. Crimin. (c) Zutpb. tit. lnoorff. art. 8. 

(d) Zutfh. tit. \oorff. art. <$. (e) tit.\oorff art. 5.9. (f) ZTutpb.tit.VoorJJ, 
0t-9, (g) /.l$.D.d,pxn. (h) ^£,Mattb.aád.tit.ff.defan.cap,4. 
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der geftraft , ten zy de pooginge zeer boos en hatelijk mochte zij» 
geweeft. 

i i . Die uit laft van eenander, onderwien hy ftonde, mifdaenheeft» 
wort ook milder geftraft , maer niet foo de gelaftigde onder den 
laftgeever niet heeft geftaen. 

12. Die een mifdaedt niet , als hy konde, heeft belet, wort ook 
buiten ordere geftraft , en fomtijts ook die het gepreefen heeft ende 
voor goedt gekeurt. 

13. Maer die het geraden heeft aen een die het anders niet loude 
gedaen hebben, moet ordinarife ftraffe lijden, extraordinaris als hy het 
doch fòude gedaen hebben. 

14. Die geholpen heeft in de mifdaedt uit te voeren, heeft ordina
rife ftraffe, 'tzy dat hy daer by geweeft is of niet, fbonochtans dat-
ter trappen konnen zijn van eenige verminderinge, nae dat de hulpe 
veel ofte weinig daer toe heeft gedaen. 

if. De perlöoneii der misdadigers moeten ook worden aengezien 
of het lieden van ftaet en eere zijn die mifdaen hebben , dan of het 
gering volk is, ende of fy meer in hechteniffe geweeft ende fchelme-
rijen gewent zijn , in hoedanige de ftraffen verfwaert worden, om, 
welke reeden onder andere, den 11 Decemb. 1680. een is ge-
geeffelt ende gebannen , om geringe diefstal daer hy in betrapt 
was, en daerom hy anders nauwelijx hadde konnen gebannen worden ? 
om dat hy te vooren tien jaren in 't tuchthuis hadde gezeeten, ende 
voor een overgeeven boofwicht was bekent. 

16. De vrouwen worden ook eenigermaten meer gefpaert, en de 
jonkheit, al is de mifdader reede tot verftant gekoomen, beweegt de 
Rechters tot eenig medelijden, als ook ouderdom ende lijfs fwakheit. 

17. Wederom de perfoon regens wien mifdaen is, ende de plaetfe 
der mifdaedt , doet ook tot verfwaringe of verliehtinge der ftraffe, 
Edoch foo een mifdaedt anders geftraft wort ter plaetfe daer fy be-
gaen is, en anders daer de aenklacbte gefchiedt , foo volgt men het 
recht der plaetfe, daer de mifdaedt is begaen, volgens het geene ge-
leert is in bet I.Deel i.boek^^-Kap. 

18. De tijt aengaende , fomtijts wort fwaerder geftraft, dat in't 
openbaer begaen wort, te weeten, als de ftoutheit en onbefchaemt-
heit moet ingetoomt worden; fomtijts is hetverburgenefwaerder, als 
men inziet het perijkel ende lagen , nae dat het een of het ander by 
een wijs Rechter mag worden overweegt. 

15. Oude mifdaden worden niet minder geftraft, maer wel die lang 
ia 
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î'n de gevangeniflè gezeeten hebben verdienen eenige linderinge van 
medelijden, die een mifdaet dikwils begaen hebben konnen ongetwij-
velt Scherper geftraft worden, maer is niet gezegt, dat met dnemael 
een mifdader ongeneefèlijk is, en met de doodt moeroeftraftworden, 
als de mifdaedt niet doodelijk is : een wijfè Rechter moet hier roaet 
in ramen, als ook op alle de hoedanigheeden, wijfen, en omftandig-
heeden van yeder mifdaedt. 

20. Als veel aen een daedt vaft zijn, daer fy al te zamen geîijcke-
lijk deel aen hebben, foo moet elk voor het geheel ftaen, ende ftraffe 
lijden; foo nochtans, dat de meenichte den Rechter wel tot meede-
lijden kan brengen, om een middel uit te vinden, dat de vreefi tot allen 
de ftraffe tot weinige mochte koamen; maer als 'er een mifdaedt is begaen, 
die maer van een heeft konnen uitgewerkt worden, foo kan maer een 
de ordinariffe ftraffe lijden, de andere worden buiten ordere nae gele-
gentheit geftraft. 

2 i . Eindelijk is te weeten, dat alhoewel de macht van een Rech
ter groot is , hy nochtans geen hals-ftraffen kan veranderen in min
der als doodtftraffen, ibo wanneer de verdienflenderoroftandigheeden 
fulx niet in't byfonder mochten koomen teeyfchen, hoewel'tnauwe-
lijx foo kan vallen. Meer macht heeft een Wetgeever in defen. (i) 

2,2. Doch van defe ende van andere meer regels, ende aenmerkin-
gen nopens de ftraffen, kan alhier niet breeder gehandelt, maer dienen 
in andere fchrijvers naegefien te worden, (k) 

2g. Dat een mifclaedt niet meer als eenmael kan geftraft worden, 
is elders al aengemerkt, defwegen ook de ftraffe by de Wet genoemt 
wort, taxatie der mifdaedt; (1) waer uit dan volgt, dat een dief niet 
kan geftraft worden in dubbelt of vierdubbelt nae Roomfche rechten 
ende te gelijk aen den lijve. ' T welk de reeden is, waerom de breuken 
van fodanige dubbelen by de Roomfche wetgeftelt, fchier overal af-
afgefchaft zijn; om dat de Procureur Generael hebbende eyfch tot open
bare ftraffe, de particulieren hare gelt-ftraffe niet t'effens konnen vor
deren ; en echter moet noch aengemerkt worden , dat volgens àie 
reeden , als de Procureur niet beklaegt , noch het Höff infinuatie aen 
den felven heeft gegeeven , ook om de qualiteit der perfoonen de 
crimineele befchuldiginge niet gevoeglijk mochte geoordeelt worden 
dat alfdan de geldbreuken wel louden konnen worden geëyfcht. En 
lbo vinde by Saekrna , (m) in faken van Oeds zArents , tegen 

O O O O 2 POH-

(i) ziet Sahd. ç, 9.9. (k) jt. Mattb, ad d. út. V. d j,ce». c, 4, & £• 0) '• 4-» 
ff. de poen, (m) in nat. mss, ad Stat, Frif, 3 boek til. 8. 
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Touweh Hettes, geageert is tot dubbelt, om boomen dieffcher-wijfe 
afgehouwen den 15. November 1614. ende in de formulieren van 
aótien by oude Prac¾fijns van delen Hove naegelaten, bevind' ik de 
eyfchen van private mifdaden ook op dubbeld en vierdubbeld nae 
Keyferlijke rechten ingeftelt. Is echter niet te twijvelen, of de hee-
denfdaegfe prac¾jke is vreemd van het dubbelt ende vierdubbelt der 
Keyferlijke rechten. 

24. Die om mifdaedt gedoemt worden , moeten ook betalen de 
koften van 't Proces ende gevangenifle, anders mifen van Juftitie, gelijk 
men fpreekt. (n) Edoch, om dat de geene, die aen den lijve geftraft 
worden, doorgaens niet en hebben om te betalen, foo wort de con-
demnatie in de mifën van Juftitie, ten aenzien van fulke meeften tijt 
uitgelaten ; waer uit allengskens voortgekoomen is een opinie , dat 
die aen den lijve geftraft worden, volgens Praétijke, fouden vry zijn 
van de mifen der Juftitie; maer defe gewoonte geè'xamineert zijnde, 
in een gevangen die gegeelTelt wierde en wel konde betalen, is ver-
ftaen , dat lijf-ftraffe ende condemnatie in de mifen van Juftitie zeer 
wel konden te zamen gaen, in de fake van Jan Franfen, voor Pinx-
ter 1680. 

XXVII KAPITTEL. 

Van Brieven Van Remis. 

Taf don in Frieflandt ongebruikelijk. Maer "üel brieyen \an J{emü ; te eiker s for-
me en ordere yerklaert knorden. Die toch "Weinig in gebruik çijn ende reeden 
feaerom. 

i. • "%E fententie tegen mifdaders uitgefprooken zijnde, kan niet 
1 I herroepen of te niete gedaen worden, ende het geven van 

*-*—J Pardon, dat anders een Recht van Oppermacht is, wort in 
Frieüandt foo niet gebruikt, als wel in andere Landen. 

z. Maer om byfondere reeden konnen van de Heeren Staten verkree-
gen worden brieven van Remisfie voor doodtflagevs, doch niet binnen 
's jaers nae gedane neerlaeg. (a) 

3. Defelve brieven moeten binnen zes maenden aen den Hove by 
de 

(«0 §.î< lnji.de poen, f em.litig. (*) Ord. a, 14.1. 
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de ïmpetranten in perfoon geprefentecrt worden , met verfoek g n 
interinement, fonder refiimtie of ampliatie by de Heeren Staten te kon
nen verkrijgen, maer nieuwe brieven konnen om reeden verfocht wor
den , onder meldinge van d'eerfie, waer in yets mochte zijn vergeeten. (b) 

4. De geinterejfeerde partije moet daer op worden geciteert, åe Pro
cureur Generael onderloekt de informatien nopens de gedane doodüag,; 
e n d e daer over w o r t fummierlijk^geprocedeert. ( c ) -••,..• 

f. Interinement verkr i jgende m o e t ech te r de civile boe te betael t w o r 
den , b y geb reeke dies w o r t d e Impetrant gegeeflèlt of anders arbitra-
lijk. geftraft. (d) 

6. En terwijl over het interinement wort gediïputeert, moet de Ver-
foeker van Remis f e in gevangeniil'e verblijven, gelijk ook wel eerby 
den Hove gedifponeert is, tuflèhen de Procur. Gr. ende Sybrant Vpkes 
Requirant , volgens getuigenifle van d'Hr. Saekma. (e) 

7. Maer niet licht wort yemant gevonden , die fuiken moeijelijken 
ende gevaerlijken wech van Remisfie te verfoeken , derft inflaen , 
ende daerom is dit Kapittel der Ordonnantie genoegiàem in onbruik, 
en de fafiitie onverbiddelijk. 

8. De Heeren Staten hebben haeropdefe wïjfefelfs een Wet gelie
ven voor te fchrijven , om op haer en den Lande geen bloedtlchul-
den te laden, ende geen vergiffeniüe vánmifdadentegeeven, aîsnae 
rijp overleg en rechtelijk onderfoek ; hoewel haer Ed. Mog. anders 
hun Souverain recht foo wel fouden konnen gebruiken , als andere 
Oppermacht-hebbers. Het is feekerlijk veel waert , dat de Ordon
nantie in defen heiliglijk mooge worden onderhouden. 

9. Maer foude billijk yemant mogen vragen, van wat kracht de 
Remisfie, foo die ter Ordonnantie gebragt is, mag zijn, aengezien i? 
Rechter de felve kan afflaen, foo verre hy de faekl alfoo geleegen vint ende 
den Impetrant crimmeelijk. ilrafTen, (f) Want foo genoomen wordende, 
foude 't daer op fchijnen aen te koomen , dat 'er geen Remiiiie tot 
effect: foude konnen koomen, als om mifdaden die fonder opzet ende 
ichier by geval mochten zijn gefchiedt , om welke de Rechter ende 
Procureur Generael felf de remisfie wel fouden konnen toeftaen ende 
door medelijden niet fouden verftaen te weigeren. 

10. Maer de eygenfehap àcr iaek' ende de uitdruckingen in àen 
3 mifgaders in den 8. ende 9. artik. geven genoech te kennen , dat 
het afflaen der Remisfie by den Rechter te doen, ziet op de fub-ende-

„O00Q 3 obreptie 
(b) an.%. 3.4. (c) 4^,5.7.9. {-; art. ia. (e) adart.$.d,tit.Stat, 

( 0 tit,\oorff,art,6 7. 
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©breptie aen den Prins ofte nu aen de Heeren Staten gedaen' ] doof 
een onwaerachtig ende onvolkoomen vcrhael van het feit ende be-
fchrijvinge der perfoonen , foo by die , als tegens wie de mifdaet is 
begaen; ende niet om de Remiffie fèlfs, als het verhael van de lm-
fetrant met de informatien overeenkoomr. Want anders waerlijk het 
geheele Kapittel van Remiffien voor niet gefchreeven foude zijn ge-
weeft. Sonder twijvel mag de Remiffie uit gracie gefchieden, en die 
gracie foude by den Rechter niet konnen worden vernietigt-, 

E Y N D E. 

RE-
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R E G I S T E R 
der 

S A E K E N. 
Qnderrigt'mge tot den Leefer-

In het eerfte deel zijn de pages ofte bladen geteeckent; maerdaer 
letter b. ftaet, wort het tweede deel beteeckent ende met het eerfte 
cijfertal het kap. door het a. de verflèn. 

A Eawas of, wanneer en met 
wat effeft in legaten, ervenif-
fen, Schenkingen uit oorfa
ke des doots plaets heeft, 

p: 293.294. en volg. 
Abandon van goederen waer te doen 

b: i .en7.en4z, 3. 
'academiën b. 1.9.9. 
Academifche rechtbank b. 1. 25-. 24. 

ende 25% 
Accoorden over ervenilTen van leven

de luiden, zijn ongeoorloft p: 44.9. 
n. 29. ten zy die geene wiens erve-
nifle gehandelt wort, fulxtoeftem-
de, en daer by volharde tot der doot 
toe pag. 565. n. 47. 48. in tegen
deel konnen accoorden over fidei-
coramifiaire erveniffe, tuffchen fidei-
commiffaire erfgenamen gemaekt, 
beftaen. p: j6<f, n. 49. 

Accoorden ziet beloften. 
Accoorden over teftamenten fijn krag-

teloos , zoo 't teftament by par
tijen niet is ingefien, p: 448,0,24, 
't weik echter geen plaets heeft in 
koop van erveniflen. ibid. 

Accufatie van febriftwm b:2. 22 13. 
Aâe van aenneeminge b: 2.4. en 3.3. 
Actie ende verfcheidene foorten van 

dien b.2.6'. 
Aüie uit eigendons, 'xzy waere, 't-zy 

• præfumptijf , of uit Erfrecht wat 
daer inne dient geconfidereert te 
worden, foo om de pofleflie , als 
eigendom te verkrijgen p.310, §r» 
*> P- 3 i l , hoe de actie uit volle ei
gendom genaemt wort, enwatcon-
clufie daer inne genomen moet 
worden p: 312» § 9» 10, oft, om wat 
reden de oorfake of titel in defe 
aäie dient uitgedrukt te worden $ 
10,11,12,13, wie uit kracht van de
fe a&ie aenlprakehjk zijn , of huur
ders , koopers, Lombaerden &c: 
konnen aengefprooken worden p : 
313,$ 14,15,1e, wie, nietbefitten-
de , nochtans voor befitters gehou
den en aengefprooken konnen wor
den p: 314, wanneer, en wien defe 
actie nuttelijk (utiîis) competeert 
p: 315, $23, of en wanneer, o p ' t 
geit van de verkochte goederen, 
of op de goederen voor 't geit ge
kocht , gegaen kan worden §zf, 
wat de gedoemde moet præfteren of 
in executie kan opponeren § 26.27. 

Actie uit halve eigendom hoe meniger-
ley, de formulieren van dien p-353. 

3*4. 
Aöie van erveniswatconcluGevereift, 

by wien , en tegens wien kan aen-
geftelt worden , of ook tegen die 
geene, die niets van de erveois be-

R r r r fit 
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R E G I 
fit, en nochtans voorgeeft dat hy 
erfgenaem is p. 316, of ook tegens 
de kooper van de Ervenis, of, en 
în wat voegen geconcludeert moet 
worden tegens die geene , die ter 
quader trouwen de befittinge der 
ervenifie hebben verlaten, wat van 
de befitcers moet gereftitueert wor
den p: 317> $ 33,34, wat vruchten , 
ook foofe niet geëifcht zijn, en ván 
wat tijt alhier koomen p: 318, wie 
om een fideieommiffaire erven is 

!-. moet aengefprooken worden p.319. 
. . ' . ' • §4--

A£tie uit contraften p:483. n, 1.2. 
Aótie van Kopers en verkoopers p: 

483. 384. 48?. 48.1 n. 3.4 5.6 7.8c 
feq. 

A£tie uit bewaergeevinge p: 548.^4, 
&feq. 

Actiën en gerechtigheeden of onder 
roerlijke of onroerlijke goederen ge-
reckent worden p: 124. §. 10.11. 

A£Ue uit maetfchappije. p: 5c8.n. 25-. 
16.27 2.8-29. 

AcT.ie uit huire. p: 499. n. 1. 2.&feq. 
ptçoj.n. 17.18. 

AcT-ie hypotekeer wanneer, en teger.s 
vvien gegeeven wort p: 386,§ is2, 
of't beneficie van difcuilïe ook plaats 
heeft in de fpeciale bypoteken § 3. 
wat conclufie in de actie hypotekeer 
genomen wort foo tegens den fchuî-
denaer, als tegens den derden pof-

• fefTeur §3,4, door wat tijt g<præ~ 
fcribeert wort §5.7, waer door en 
op wat manier de præfcriptie gein-
terrumpeert wort § 6, of de præ
fcriptie plaets heeft tegen den De
biteur en eigenaer p: 387. § 8, ison-
deilbaer en competeert tegens elk 
befitter in folidum § p, p; 388, § 10, 

- behalven in de aSie hypotekair ter 
fake gemaekte Legaten $ ir> of 
ook plaets in roerlijke goederen 
heeft § ia. of en hoc verre op de 

S T E R . 
penningen van 'cverpant goedt gaet, 
wat vruchten , en wat verbeterin
gen alhier komen p:389. § 13-14.cn 

volg, 
A&ie kan gekocht worden p; 449,0, 

30. wat recht van aenfprake een 
kooper bekoom t p. 45-0. n. 31. of een 
fchuldenaer aen een verkoper kan 
betalen , en van wat kracht defe 
betalingeis, ibirî, &> n, 32, een koo
per van aaien kan van geen fchulde
naer meer eifchen alshy aende ver-
kooper betaelt heeft ibid. n. 35- &. 

n. 3<î. 
A£He ex 1. diffamari b: i , 15-, 35-, ende 

waer aen te ftellen b. 1. 26. 7. 
Actie uit fequeftratie p: ff o. n. 17 18. 

19. uit onderwint, uit momberlchap 
ziet. de M. 

Adam of vvederlevendig wordende een 
vrou in ásfe werelt konde trouwen 

P-39-f 86. 
Adel ziet Edel. 
Adoptie ziet Aenneeminge tot kinde

ren. 
Advijfen over 't vellen vanfententien 

b» 2.3 ƒ.4. 
Wat een ^£d\>ocaet zy ende plicht fampt 

qualiteken des lelfs b: 1.18.1. 7 
ende £. 

Advocaet of getuigen moet tegen zijn 
meefter b:z. 27.30. 

Advocaten ende Procureurs t'zamen 
ge voegt. b.-i 19. 

Advocaten geen Ceffie van hare Cliën
ten, p; f18.19. 

Aenhangfels» aenwas-. aenwerp,ziet 
eigendom door aenhangfel. 

Aenklachte van mifdaden b. 3.11.' 
Aenkomelingen onderfcheiden van 

burgers endeinwoonders b. 1,22. 6. 
Aenneeminge tot kinderen wat , hoe 

menigerley, om wat reden, en met 
Wat effe£l by ons ingetfelt p: 72. 

'jîenneemingen tot kinderen wanneer tot 
d* Oppermacht behoort b. 1.9. »1. 

Afdrij-

wumkes.nlwumkes.nl

13-14.cn


R E G I 
Afdrijven van vrucht 3.13. 39. 
Aenfprake ziet aclie. 
Af koop wat , haer gebruik, en oor-

fprong van de naem p:¾32, wat recht 
van eigendom geeft foo ten refpe-
i¾e van een derde befitter, als van 
den eigenaer van 't lant p. 333, $ 8, 
9, wanneer en tot wat prijs van 
den landtheer moet aengenoomen 
worden § 10,11, en volg. of, enhoe 
verre wettig hypoteek geeft p: 334. 

•§. 20. 21. p. 335. $ 22. 23. 
Afvvefende mifdaders nietgedoemt b. 3» 

21.31. 
Alienatie ziet vervreemdinge. 
Allodiaie goederen welke p. 3 3 o. § 20. 
Ambachtslieden die haer betrout goet 

laten ontftelen. b.33.10. 
Amptfchenderije geftraft b: 5.14. g. 
Amptverkooperije geftraft b: 3.17. n 
Antichrefis wat , hoe ingeftelt wort > 

en hoe verre de vruchten daer af 
genoten mogen werden p. 382>§,6> 
7 J 8 ^ 9 , wat van 't Conftitutum ver-
fchilt. $.11. 

[anticipatie in cas van appel b: 2.43:. 23. 
anticipatie in cas van revijs b: 2.46.10. 
Antwoorden tot twee finen b. 2.18.3. 
jfnftooorden ende middelen van dien, 

met onderfcheit der felver van ex-
ceptien b: 2. 20. 

\ApofioUn in cas van appel h-.-z.^. 19. 
jippe\-> recht ende wijle van dien b:2. 

4?-
Appel in cas van executie, b. 2.40.42. 
Appel valt niet van debyfonderepro-

vincien tot de Staten Gcnerael. 
b. 1.6.18. 

Appel Defert verklaert b. 2.31.7. 
appels effeft in wat faeken ophout 

b. 2 45-3,8. 
Appointementen op rekeften haer 

kracht b. 1.31.30. 
Arbiters ziet goede Mannen. 
Armen die onderhouden worden wie, 

hoe menigerleyp: 115,11(5; aen wat 

S T E R . 
armen erveniffen en legaten konnea 
gemaekt worden p: n 6 , § «o, armen 
fimpelijk genoemt wat arm^n ver-
ftaen worden $ 11,12, wanneer, en 
van wat vrienden onderhouden moe
ten worden §i3,p: 117, $ 14,19» 20, 
en volg' pag: 118, of ook halve fu-
fters en broeders, oomen en moeyen 
daer toe gehouden fijn p. 119, § 26, 
op wat plaetsdearmenmoetenaen-
genomen en gevoet worden, §30. 

31.32. &c. 
Armen van verboden gemeenten , of 

van die geene, die nooit inde ge
meente fijn geweeft tot wiens latte 
koomen ~ p.i2o.>§35. 36.37. 

Armen of tot en.ige dienften of by-
fondere pligten door deaelmoeffen 
verbonden worden p.\ 121, §31,29» 
exempel daer van ibid: 

Armen haer goedje tot wienbehoort, 
tot wien 't geene by haer verkregen 
wert * p.-2i.§40. 

Arreften, onderfcheyt ende maniere 
van dien b: 1.31. 

Arreften perfoneel in FrieOandtonge-
bruycklijck n, 4, Pra£tijk der Stadt 
Leeuwarden daer ontrent n. $. 

Arreft op goederen, maniere ende ge
volg van dien ' b. r. 32. 
Wie ende wat niet gearrefteert kan 
worden n. 12, 

Arreften of, en voor wat Geregtc 
regt van prseferentie geeven, p.407. 

§75-76.77. 
Arreften moogen tiet gedaen worden 

aen die geene, die op vriemerktea 
koophandel dry ven pag. 351. n. 38. 

Arreft kan gedaen worden op't geit 
van een matroos diezeylreedftaet., 
maer fijn perfoon kan niet gearre
fteert worden pag.616. n.21.' 

Articulen voor bekent gehouden om 
weygeringe van eedt b. 2. 24.27. 

Affignatievanvvateffect pag:-j.i9.n.7. 

R r r r 2 Affa-
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R E G I 
Aflurantie wat en van wat kracht 

pag: 771. n<j^.y6. 
'jftterm'matie van tijt b:a 43.6. 
jîyontmael geen oorfaeckomadtievan 

injurie te verliefen b: 3.10.18. 
Authentica. fi qua muiier , ziet 

borge. 

B. 

BAnkhouders of degeftolene goede
ren aend'eigenaars om niet moeten 
overgeeven p:i i .§6i .p:3i3-§ 15. 

Beantvvoordinge van articulen na de 
conclufie b. %, 24. 47. 

Bedelaers geftraft b: 3.14.10. 
Bedelaers, en fterke bedelaers wat 
v haer ftraffe is p: 122. $41. 

Bedriegerije geftraft b: 3.14. 8. 
Bedrochende actie daer uit b. 3.2.7. 
Bedrog geeft reftitutie b. 1.39. 
Bedrog in Contracten wat pag: 464. 

n, 30. 
Beedleeninge wat pag: 544, n, 7, waer 

in verfcheelt van bruikleeninge 
Pag'-£4f> n, 7,8. actie uit beedlee
ninge ^9 ,14 ,11 ,17,13, is geen 
prescriptie onderworpen pag: f45-. 

n. 13. 
Beedleeninge eindigt met dedoot van 

de ter beede befitter pag: 545. n. 9. 
A&ie uit beedleeninge pag: 54c. n. 9. 

10 .11.13.13. 
Beedleener, wat forge dragen moet 

en wat fchult boeten pag". f45. n. 8. 
Verjaringe heeft geen plaets in precario 

of beedleeninge pag: 54f. n. 13. ten 
zy een beedleener bet als eigen 
f eeft begonnen te bcfitten ibid, 

et n.14. 
Beedleener poflîdeert het goet niet dat 

hy ter beede befit pag: -f45. 
Beeften die fchade gedaen hebben 

b: 3. 2f. 
Beheeringe wat p-g: 4.87. n, 2, 

S T E R . 
Beheeringe ofte 't regt van beheeringe 

om wat p:n6,§i, hoe meenigerley 
p : I 2 7 § 4 . 

Belofte wat pag: yy7. n. 4. 
baert actie enaenfpraek, enishee-
dendaegS) foo veel als ftipulatie 
n, 2>3» wordt door vervullingeaen 
de eene kant onbenoemd Contract 

n. 3. 
Beloften moeten een oorfaek hebben , 

vervolgens moet in fchrift el ij ke be
loften de oorfaek uitgedrukt wor
den, ofgeeven geen actie pag: f58, 
n,6> de oorfaek uitgelaten fijnde, 
of oock donatie gepreefuraeert kan 
worden n, 7, item of defelvc uitge
laten zijnde niet beweefen foude 
mogen worden n. 6. 

Beloften fijn uitdrukkelijke of ftilfwy-
gende. en wat uitdrukkelijke en 
wat ftilfwygende zijn pag: 558, n, 8» 
9, foo een fchult eifcher het hand 
fchrift van de fchult overgeeft, of 
die verftaen wort te beloven van 
de fchult niet te fullen eifchen, of 
anderfins of de fchult gepræfumeert 
wort voldaen te fijn n,g, weeder-
geeven van pandt, wanneer bevrijd 
van pand recht en wanneer-niet n, 1 o, 
het houden van de fchult brief al
leen , fonder bewijs van overleeve-
ringe, bevrijt niet altoos, foo re
denen gevonden worden, dat de 
debiteur de brief wel anders konde 
hebben bekoomen, fonder over-
leeveringe van den Crediteur 

p^? 0 *»-11-12 .13 . 
Beloften onder onmogelijke of onbe

hoorlijke voorwaerdcn , fijn nul 
p:f70, n, 68, wanneer aenfpraek 
jcan vallen over belofte gedaen on
der voorwacrde> die noch nietver-
fcheenen is n.69.70. 

Beloften onder voorwaerde, verbinden 
den beloover, fchoon diegeenedie 
yets belooft is, fterft voor de ver

vul» 
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R E G I 
vullinge van de voorwaerde p. j7o, 
11,7a, Ter contrarie is hetinfchen-
kagien by teftamente ibid: 

Beloften van een daet of vervult moe
ten worden, dan of een beloover 
volftaen kan met de boete van het 
intereft P-'57-- "• 19> 

Beloften zijn krachteloos, alsdeftnj-
dicheit ondeilbaer is, gelijk als ds 
eene van een peerd handelde, de 
ander van een koe p:568, n,yo, de 
eene meende dat by met Jan han
delde, en het was pieter n,áo, ftrij-
dicheeden van minder belang ma
ken de beloften niet onnut n, 6r, 
gelijk, als het abuis in de ftofte is , 
wanneer partijen een en't felve Jic-
haem voor hebben n. 61. 

Belofte op voorwaerde en op dag van 
wat effect: V-tfq. n.63 64. &feq. 

Beloften hoe verdeiit worden en hare 
foorten p.558. n.8.o, 10. p:y6i, 

n . IJ. l 6 17- l 8 Ï0.2G .XF, 
Beloften van wat perfoonen gedaen 

konnen worden en van wat perfoo
nen niet p:y63»n,3a, Scfeq, enaen 
wie beloften konnen gedaen wor
den, ibid. Of yemand vooreen ander 
yets bedingen kan p. 564, n, 40,41, 
42, en of ymand voor eenander 
yets belooven kan ^ 4 3 , en of 
yemand yets van een ander te doen 
belooven kan p. $6j. n. ç3. £4. y£. 

Beloften over wat faken konnen wor
den gedaen en over wat faken niet 

p.565. n.44. &feq. 
Beneficie van competentie b, z.^t-1, 
Beneficie van Inventaris door wie, van , 

wien, om wat reeden en binnen wat 
tijt verfogt moet worden p. 360, 
§9 , p:a6i»§ii> deorwien, en bin
tien wat tijt het Inventaris gemaekt 
moet worden d. §9, d:p. z6i>§ 12, 
waer voor de Erfgenaêam borge 
moet ftellen p. zéz, § 14, wie ge
roepen mosten worden, om't In-

S T E R. 
ventaris te fien interineercn, en wat 
bet den Erffgenaem fchasdt,indien ie-
mant van de Crediteuren of lega-
tarifen met geroepenis §if,i6>zi, 
wat regt in cas van oppofltie regens 
Inventaris § 17,18,19, wat peene 
ofte ftraffe den Erffgenaem onder-
worpen.is, indien's Lants ordonnan
tie niet præcifehjk naekoomt, wac 
voordeelen daer tegens trekt, in
dien hy alles pun£hiel.jkacbter volgt 
p: aó¾, of, en wanneer door't na
laten van Inventaris de trebellianica, 
of legitima verlooren wort p. 264, 
§ 28,29, wat de Erffgenaem moe¾ 
waer nemen ontrent de betalinge 
der Crediteuren §31, ¾2> p:26 > of 
en waerom borge kan eiffchen voor 
de betalinge § ¾-J, 37, wat recht , 
indien een aehtertte crediteur,voor 
een die meerder recht heeft betaete 
is, §3<¾ wat ontrent 't beneficie van 
Inventaris door 't placcaet van den 
a i . Februarij 1685- is vernieuwt en 
geftatueert p. 266, 267, of, en wat 
profijt de erfgenaem volgens gemel
de Placcaet uit den boedel kan trek
ken § 46, explicatie , en extenfie 
van gedachte placcaet § 35, 37, erf
genaem onder beneficie van Inven
taris wort door een fuivere Erfge
naem uitgeflooten, mag nochtans» 
nae verkreegene brieven, doch voor 
't interinement, te rugge treden, en 
de ervenis iuiver aengaen p.#268. 

§48.49' 
Befeegehnge wanneer en tot wat einde* 

by d^Overigheit in fterfhuifen ge
daen moet worden P-'95,-§4. 

Befchrijvinge (Inventaris) van fterf
huifen wanneer ten overftaen van 'c 
Gerechte, wanneer fonder 't Gerech
te kan gedaen worden p: 96, § C, 6, 
7, of by teftamente, of ook buiten 
teitament kan verbooden worden 

p: 95. § 3. p : 9 M 7. 
R r r r 3 Be-
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R E G I 
Befchrijvinge van goederen of enwaer 

om in 't begin van't houivelijk noodig 
en profijtelijk p-óf., $ 34 ivaerom 
noodig by 't eindigen. p: 67. § 1 o. 

Befchrijvinge moet gefchieden door 
de Ovengheit, ook wel befeegelin-
ge n, 16/ ten zy by teftament an
ders geordonneert was. 

Bczittinge wat p: 150, §2, hoe mcni-
gcrley § 3, wat natuirlijke , wat 
burgerlijke bezirtinge zy §4,5,6» 
op wat wijfe verkregen, bewaert 
en Verlooren wort § 7,8» welk de 
.voornacmfte efteften van de bezit-
tinge zijn p: 151. § io-11. 

Sezittinge en rechtsmiddelen daer on
trent b, 4,7, middelen van bezittin-
ge te verkrijgen cap: 8. 

Middelen om beçii te behouden cap.9, 
om bezit weder re krijgen cap. 10. 

Middelen van beçit tot vertooningen 
c: n , manier van procederen tot de 
zelve middelen c . n . 

Betalinge mag aen geen boode gefchie
den, maer wel aen Deurwaerders 

b: 1.20.4,ende2, 
Betalinge wat p: 6-5:7, n, 3, en hoe ver-

fcheelt van in betalinge te geven 
n, 5,6,7, mitfgaders de effecten van 
betalinge en in betalinge te geven 
ibid: niemandt kan een crediteurte-
gens zijn dank yets in betalinge ge
ven n, 8> die ioo guldens aen ware 
fchuldig is, kan of ware of geit ge
ven, maer gerechtelijk aengefproo-
Jsen zijnde, moet dat geven dat de 
crediteur eifchtp.6j8,n, 9, een de
biteur kan zijn crediteur tegens zijn 
dank niet met partijen betalen n, 11, 
ten zy de fchuld maer ten deele li-
quijdis, dan moet een crediteur het 
liquide ontfangen. n.12. 

Betalinge voor een gedeelte by een 
ander willens gedaen zijnde , foo 
is de betaelder niet genoatfaekthet 
«flerende mede te betalen, ten zy 

S T E R . 
de fchulden fijn approbatie noodig 
hebben ; als in de perfoon van een 
vader nopens de fchult van fijn foon 
van een man nopens de fchulc van fijn 
vrouw en foo voorts p. 6$g. n. 12. 

Betalinge moet van een crediteur aen- ' 
genoomen worden , alsze hem op 
bequame tijt en plaetfe gepræfen-
teert wort , jae al was het ook 
voor de bedongen tijt, ten ware dat 
de tijt ten profijte van de crediteur 
bedongen was., en kan een debiteur 
by weigeringe de penningen config-
neren p- Ó59. n. 14. iy. 16. 

Betalinge gedaen by een minderjarige 
buiten kennifle or lalt van fijn cura
tor , maekt den crediteur geen ei-
genaer van de penningen noch be
vrijdt de minderjarige van fchult , 
als nae dat de ontfangene pennin
gen zijn verteert p. 659.0. 18. 

Betalinge kan worden gedaen by een 
volmacht p:<½o,n,i9, maer als een 
volmacht betaelt, dat een ander niet 
ichuldig is, foo kan hy dat van dien 
voor vvien hy betaelt heeft, niet weet 
eifchen n, 20, en betaelt hy tegens 
dank van de fchuldenaer , foo kan 
hy ook van dien niet weer eifchen 
f onder genoomen ceffie ibid. 

Betalinge kan met allerhande munte 
gefchieden , foo maer de crediteur 
daer geen fchade by heeft p. 658. 

n. 10. 
Betalinge gedaen aen die geene die 

onder voogden flaen, of 't bewint 
harer faken niet hebben, geeft geen 
bevrijdinge van fchult, p.-6<fc,n, 
26, maer de crediteur heeft reche 
om de penningen weeromme te ei
fchen , foo de felve voor handen, 
of voor foo veel de ontfanger daer 
af geprofiteert heeft '~* ibid. 

Betalinge aen wie gedaen kan worden 
p.öóo.n 22. i¾.&feq. 

Betalinge jn tijt van oorlog aen den 
viand. 
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vi½nd, in pîaets van den crediteur, 
uit dwang gedaen ? of bevnjdinge 
van fchult geeft d: 66 <. n. 25-. 

Betalinge flrekt eerft in vermindenn-
ge der intereffen, en daer nae van 't 
capitael , ten zy de intereflen ilJi-
quijd zijn p-óóî.n.aó. 

Betalinge belooft by boete en pene 
p :66in .27. 

Betalinge gedaen by een fchuldenaer, 
die aen de felve crediteur verfchei-
den poften fchuldig is, nopens wat 
poften de betalinge geoordeelt wort 
gefchiedt te zijn p= 6Ó2. n.28. 29. 

30. 41.32. 
Betalinge op wat tijt en plaetfe ge-

fchieden moet p. 663- n. 33. 34. 
Betalinge gedaen van de laefte termij

nen bevrijdt een fchuldenaer niet, 
foo hy om de eerfte termijnen wort 
aengelprooken p: 663,^3?, ter con
trarie is het in pachten en renten > 
"Welke in de drie laefte jaren betaelt 
2ijnde , den fchuldenaer bevrijen 
noopens vorige jaren die geëifcht 
worden ibid. 

Onrechte betalinge , geeft aenfpraek 
tot weder vorderinge van 't betael-
de p: 634, n, 1,2, is gelijke veel of de 
onregte betalinge gefchiet fy, door 
doohnge in feyten of in rechten 
rr, 2, ten ware by doo billijkheitof 
natunlijke verbinteniffe, verknogt 
was tot de betalinge n ,3 , dateven-
wel defe limitatie lijt, zoo de bur
gerlijke wet de natuirlijke verbinte-
niffen niet heeft willen vernietigen 
n, 4, te weeten zoo defe te niet 
docninge gefchiet tot voordeel van 
de betaeîder, andersnietp.63$ n,f, 
maer als de wet, de natuirlijke ver-
bmteniflien wel kragteloos maekt 
dog niet verneitigt , zoo kan 't be-
taelde niet weder geëifcht worden 

n. 6. 
öarechte betalinge, geeft geen aen-

S T E R. 
fpraek tegens een derde, maer al- / 
leen tegens den ontfanger of zijn 
erfgenaamen p.635, n, 7, manier van 
aenfpraek uit onregte betalinge ibid, 
van wat tijt intereffen moeten be
taelt worden van den ontfanger 
p: 636, n, 8, gevallen in welke de 
weedereifch weegens onregte beta
linge geen plaets heeft n, 9, 10,11, 
en wat in pleits accoord n, 11. 

Onrechte betalinge hoe verre zich uit-
ftrekt, en wat daer onder begree-
pen wort p.037» 0,12,13,14, & 
feq.minderjaerige en die onder voog
den ftaen , zijn de weedereifch van 
onregte betalinge niet onderworpen, 
als voor 200 veel zy voor tegen
woordig daer by gebatet zij n n. 17. 

Bewaergeevinge wat p:547> 1>i» 
bewaemeemer is gehouden hetg¾ee 
ten allen tijde wederom tegeeven, 
fchoon 'er eentijtisgefteltibid, n,9s. 
wat aâie uit bewaergeevinge fprnic 
p:f48, n, 4, wat fchult een bewaer-
neemer boetet, n,5,,6»7, byfonder 
recht van bewaergevinga uit jam
merlijke oorfaekeh ihid:n. &' 

Bewijs ende middelen van dien b:.2. iy. 
Bewijs poft isterloeutoriam b:2.a3. 
Billikheit der wetten wat, is tweeder-

ley , natuirlijke , en burgerlijke, wat 
natuirlijke, wat burgerlijke billik
heit zy p: 2, § 13,14, Î y, 16, alwaer 
Exemplen van de burgerlijke billik
heit, moet aengemerkt worden in ¾ 
algemeen, en niet ten opligt van 
byfonder geval, hoe verre hoge of 
lage Regters defelve mogen volgen, 
of buigen , exempelen dies p. 3» 

§ 16.17. en volgv,-
Bloctfcbande ende ilraffe van dien 

b . 3 . 1 2 . 1 2 . 
Bîoedverwantfchap, hoe verre in ma

terie van houwelijk wortgeconfide» 
reert, hoe verdeilt, watalgemeine 
regalen daer ie , fo aa civile, als» 

paaf-
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paufifelijke wetten fijn aen te mer
ken , exempelen dies p: 37. en 38. 
(iet houlijk. 

Bloetvervvantfchap wort by de heeren 
vanden Hove van Frieflant in t' vo-
teeren of excufeeren na 't pauffelijke 
regt onderhouden p: 38. § 77. en 80. 

Boden en confenten wat, en tot wiens 
profijte koomen p. 460» n> 2,3, en 4, 
waer over gefchieden en waer van 
betaelt worden n, 5-, 6, enp.461, n, 
7. 8. en 9, redenen van boden en 
confenten. n, io,en 11, wanneer ge
fchieden moeten p: 462. n. 1 y. by wat 
poene ibid> & n, ió,wort nochtans 
compofitie over de pcene toegeftaen 
ibid, n, 17, ende v#rbeurtmakinge 
gefchiedt fonder nadeel van een 
derde ibid. n. 18. 

Maden van't hof ende gerichten haer 
plicht b. 1.20. 

Boedels curatoren b, 2.44. 
Borge, fonder ceffie te nemen, beta

lende , of die actie heeft tegens de 
principale debiteur p. 521. n.25. %6> 

27. en 28. 
Borgtochte te zijn , en kan 't niet 

gezegt worden , als voogden , ad-
tniniftrateurs, of die in qualiteit 
contraheeren , haer eigene goede
ren of zich felfs verbinden, vervol
gens zijn de zulke de bekende be« 
neficien in borgtochte, niet gefcha-
pen pr613.niz7.28. 

Borge die zich beneftens een vrouw 
tot borge ftelt , is voor't geheel 
verbonden , fchoon 'er geen re-
nuntiatie is. P:593>n-9-

Borge hoe nootfakelijk ende eigen in't 
vruchtgebruik p: 344, § 14., 15,16, 
aen wat perfoonen , en in welke 
gevallen geremitteert wort §17.18, 
en volg: 

Borge competeert 't beneficie van fpH-
fïinge of divifie niet > als de mede-
borgc infolvent is. na de rechtlijke 

S T E R . 
aenfpraek van den Crediteur p: £99; 
n ,a i , 't beneficie van divifie ftrekt 
zich ook uit tot die geene die in 
lolidum verbonden zijn voor't gee
ne meer perfoonen genooten heb
ben n, 27» meer borgen zich in '6 
geheel of voor al te mael verbinden
de , of die daer door dit beneficie 
van divifie gerenuntieert hebben 
n, 23, als de crediteur yeder borge 
voor fijn aendeel aenfpreekt, foo 
heeft hy de bergtochte verdeilts 
maer een voor fijn part aenfpreken-
de , kan den felven nog voor de 
andere gedeelten mede aenipreeken 
n, 23, 't beneficie van divifie heeft 
geen platts in borgen voor een cu
rator ten profijte van weefen n,24, 
nog als yemant borge wort, dien 
naderhands een minderjarige wort 
bygevoegd , foo defelve refiitutie 
verfoekt, anders is het, foo hy met 
de minderjarige op een tijt borge 
wort p: 600. n. 25. 

Borge betaelende fonder ceffie te nee-
men, of die eenig aenfpraek heeft 
op den origineele debiteur of fijn 
meede borgen, en of de ceffie 
naderhants genoomen krachtig is 
p:6io;óor. n.21.28.29. een credi
teur is ongehouden ceffie te geven, 
foo het tot fijn eigen nadeel fouda 
ürekken n. 80. 

Borgtochte is van eng recht, deshal
ven een borge voor'tgewijfde, kan 
niet aengefprooken worden, indien 
de debiteur van de eerfte inftantie 
is ontflagen , fchoon defelve by 
nieuwe inftantie is gecondemneert 
p: 602, n, 33, of een borge voor 't ge
wijsde ook in cas de appel verbon
den blijft n. 34.35-, 36. 

Borge betaelt hebbende heeft actie 
tegens den fchuldenaer, ook fon
der ceffie p:6o3. n 37. 

Borge veranr.ende, kan een fchuld 
niet 
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R E G I 
niet genootfaekt worden , een nieu
we borge te ftellen, ten fy de borg
tochten nootfakelijk fijn póo¾. 

n.38 
Borge die 't recht van fpliffinge niet 

heeft afgeftaen > heeft a&ie tegens 
den crediteur indien zijn mede bor
gen folvent fijn, om hem aen te 
fpreeken dat fijn meedeborgen fol
vent zijn» vervolgens dat hy voor 
baer infolventheit niet wil inftaen 
p;6o3>n, 30,40,41, hoe verre dit 
foude konnen uitgeftrekt worden 
tot die geene die 't beneficie van 
order computeren n, 41.42. 

Borge wanneer die de principale fchul-
denaer kan aenfpreken om van de 
borgtochte bevrijd te worden p 604. 

n.43.44. &feq. 
Borge, die tot fijn fecuriteit, depen-

ningen onder hem fal behouden, tot 
dat hy van de borgtochte fal wefen 
ontflagen, of die onder contraborge, 
genootfaekt is de penningen weder
om over te geven p.'dof. n.46.47. 

Borgen konnen niet zijn , krijgflieden, 
p:6o7,n,2,3, vrouwen n,4, welke 
îaefte borgtochte ruim genoomen 
wort en flrekt zich uittotalderhan-
de verbinteniflen vaç vrouwen voor 
andere, n, 5,6,7> 8, borgtochte van 
een vrouw is ipfo jure nul. 1. als-
ze gefchiet voor de man. a. als 
ze niet gepafleert wort by een pu-
blijk inftrumentp:6o8, n,Q, in wel
ke gevallen de borgtochte van een 
vrouw wort toegelaten p: 609, n, 
13,14, & feq, gefchiedende in een 
privaet inftrument, alsze meteede 

_ beveiligd vvortjis goedt p: 610, n. 18, 
19, xo, gefchiedende voor een man , 
moet het inftrument publijk zijn , 
en de eed corporeelijk gepræfteert 
n, 10, 21, 27, of een vrouw onder 
renuntiatie. 

Borge wie p: 595, n, 2, des zelfs onder-

S T E R. 
fcbeit tuflchen een oitloover of ex-
promiflbr n, 3, laflgevers om y emand 
geit te verfchieten zijn als borge 
verbonden p. $96, n, 4, yemand zeg
gende die man is goedt of dierge-
lijke wort niet verbonden, als alken 
ten refpec¾e van een minder ange 

' ïbid. 
Borge kan geftelt worden voor aller

hande faken , ook voor mifdaden 
p: 5:96, n,^, foo fe niet aen den lij
ve gaen, ibid. kan zich niet verbin
den tot banniflementofgevankenif-
fen n, 7, maer wel dat een miJda-
dige voor recht fal verfchijnenc, 8» 
merkelijk onderfcheidt in dit voor
val tuflchen gefchrevene en niet 
gefchrevene borgtochte n.9.10. 

Borge kan niet geè'yfcht worden van 
een man, voorde behoudenis van'e 
houwlijx goedt p: 596. n. 1 r. 

Borgtochte kan niet gelden, iofimpel 
burgerlijke of natuirlijke verbinte
niflen p: 597,n, 17» te weeten foo 
de natuirlijke door de wet verboo-
den is, anders al n, 13, borgtochte 
kan niet hoger maer wel lager zijn, 
als de principale fchuldt n. 14. 

Borge competeert 't beneficie van dif-
cuflie niet, als de principale fchul-
denaer notoir infolvent is p. f98,n, 
17, als hy nitlandig is ibid. als de 
borge dit beneficie gerenuntieert 
heeft ibid. als de principale fchulde-
naer een Souverain of machtig i$ 
r , 18, wat foo de borge zich als 
principaele heeft verbonden n.19. 

Bouwen op een anders gront of, en 
wat recht geeft p. 140. § 9. p. 141. 

$14.1$. 16. 
Braniflkbters ftraffe b: 3.6.17. 
Brieven van inventaris verleen b: 2. 

31.11, 
Briefen van refpijt b.2.43. 
Breuken ende oorfaken van dien b: 3. 

&' 
Sfff Aftie 
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Aftie uit bruikîeeninge p. 546. n. 15. & 

feq. 
Bruikleender, of die gehouden is, fo 

fijn goet veel verergert is , 't felvs 
wederom aen te neemen, mits ont-
fangende vergoedinge van de ver-
ergeringe , dan of de briiiker het 
goet moet behoudenen deganfche 
waerdije betalen p. $46. n. 17. & feq. 

Bruikverkrijginge wat, om wat reden 
ingevoert, wat faken daer toe ver-
eifcht worden p: 152, hoedanigenen 
hoe langen befittinge , hoe veele 
jaren p: 15,3, §g, 14:» wat recht een 
Erfgenaem, kooper, offcherîkerin 
defen gefchapen is n, 15, 16, en volg. 
wat recht ontrent de vruchten van 
immobile goederen obtineertpri^, 
n, 22, wat goede trou in defen ope
reert, wat een bequame titel n, 23, 
24, en volg: en 't gebruik daer van 
p.i£f, om wat oorfaken, en in wat 
goederen geen plaetfe heeftp: iy£, 

n,37.pii5<S en 157. 
Bruikîeeninge wat p.- 5:44, n, 1, waer 

in verfcheelt van verbruikleeninge 
ofmutuum n, 2,^,4, item van beed-
leeninge of precarium n,y, wat actie 
daer uit fpruit p: 546. n. 15. & feq. 

Bruikleener wat forge moet dragen 
en wat fchuldt beteren p'.ç^.n.†, 6. 

Bruitfgave wat, wie de eigendom toe
behoort , wanneer tot den man we
derkeert p. 47.^4,5.6.7. 

Buit van vianden genoomen aen wie 
toebehoort p: i¾i.n^ay. 

Burgers wie p: 24/11,35, ¾o, 37,'t bur
ger-recht hoe verre zich uitftrekt 

n, 38. 
Befchrijvinge van deBttrgerjchapb: 1. 2. 
Burgers ende Inwoonders onderfcheit 

b: 21.22.23. 
Waerom een Burger lijf en goet voor 

't vaderlandt moet wagen b: 1.3. iç. 
Eerde verbont van Burgerschap in een 

gemeintens-wijfe regeeringe be-

S T E R . 
ftaende in een onderwerpinge val* 
' t mindergetal aen meerdere b: 3. 

6. ende y. 
Wat dingen niet onderworpen zijn 

aen 't verbont der Burgerfchap n. 17. 
ten eerden het geene by God be-
paelt is, ten 2. een boos opfet om 
minder gedeelte te verdrucken , ten 
3. de doot by openbaer ongelijk en 
gevvelt te lijden 

Burgers ongehouden aen capitalen by ^" 
hare Regenten opgenomen b. i . 8,18. 

en f. 
C. 

CAutien voor de litis conteftatie, of 
die nootfakelijk met borgtochte 

moeten beveftigd worden, p.¾ói. 
n. 30. 

Cautie kan geè'yfchtworden, van een 
fchuldenaer, die op feekere tijtge
houden is, 't zy kooper, huirder, 
legataris, of anderzins, foo eenig 
mifvertrouwen op hem valt p: 561. 

n.24. 2f. 26.27. 
Cautien ter zake van pleit b: 2, 19, 

voor pleits onkoften n, 2, van in 
regt te fuüen verfchijnen n,4, het ge-
wijfde te betalen n, 8> Cautie de rato. 

Cenfure t'eenemaelkerklijk b. 1.10.53. 
Cefïie wat p: 517, n, 1, deszelfs ver-

eifchen n, 2, wat titels of oorfaken 
in de ceflien gerequireert worden 
p: f i7 , n ,3 , wat in ceflien van Ker
kelijke of minderjarige goederen, 
gerequireert wort p; 518^ ,4 , de 
claulule in fchultbrieven, ofäen den 
"toettigen toner defes, van wat kragt 
p ^ i & n , ; , ^ , wie cederen kan ofte 
niet p."5i8,n, 8, Advocaten en pro
cureurs mogen van haer cliënten 
geen cesfie neemen nopens de fake 
die fy bedienen p. 518, n, 9, Mom
bers en voogden mogen geen cesfie 
nemen van haer minderjarige felf 
cae het einde van de voogdi/'e p: 

5i¾ 
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¾"i8> D, 10, wat faken gecedeert of 
niet gecedeert konnen worden p: 
•fi9,n,n>i2,13114,en 15, in wat 
faken yemant verbonden is cesfie te 
geven 520, 521, n, 16, & feq: of een 
borge betalende fondercesiie te ne
men, a&ie heeft tegens de principa
le debiteur p. 521, n, 25, 26, 27, en 
a8» een principale a&ie gecedeert 

*#;'-*'&ijftdë» volgd ookdeti aenhang, als 
hypoteek&c p,- 522,0,30,31, als 
een fchuldenaer niet betalen kan» 
is een cedent niet gehouden p: 527. 
n. 32, of een cesfionarius reconven
tie behoeft te ftaen van den fchulde
naer pr -yxi» £--3» n, 3$, 34, 35-, 36, 
Defelve moet compenfatie ftaen p: 
J93, n, 3ts, most alle weeren en ex-
ceptien ftaen n, 37, of eencesfionaris, 
cesfie hebbende fonder procuratie, 
als lafthebbende van de cedent kan 
ageren p: 524- n. 39. 

Cesfie van goederen 0:2,42. 
Circumdu&ie van inftantie b: 2.31.5. 
Circumductiè van Inftantie naedelitis 

conteftatie weinig gebruiklijk b. 2, 
24* 29, 

Citaticn> der felver recht ende effect 
b:2. I. 

Contumacien , boete ende effeót van 
dien b: 2.2. 

Claufula conftituti wat, en wat recht 
geeft p: 151. §9.10.11. 

Codicil wa t , waer in van een Tefta-
ment differeert p: 173, of yemant 
kan onterven of fubftitueren § 6, 
p: 174, § 8» of de naem van de 
erfgenaem by teftament opengelaten 
in de codicil kan uitgedrukt worden, 
§7, wat onderfcheit in rechte of een 
Codicil alleen ftaet, dan of'er een 
teftament benevens *t codicil roor 
banden is p: 174, § 9,10, of en hoe 
verre door een volgende teftament, 
of codicil verbrooken wort $ 1 1 , 
of 't een codicil kan wefen indien 

S T E R . 
yemant een teftament willende ma
ken , en ' t felve een teftament noe
mende eenigefolemniteitendaeraen 
ontbreken § i2.p. 175- § -3* 

Codicillaire claufula wat volgens 't 
Keyferlijke Recht, wat volgens de 
praclrijke opereert p: 17$. § 15. i6« 

17. en volg. p: 176. p; 305. §. 9.10. 
Collatien, vide inbreng der kinderea 

in haer ouders boedel. 
Commifiarien op de rolle, onder't ze

gel by apoftille tot Taxatien , toe 
defolate boedels ante litem conte-
ftatam, met of fonder verbael b: r. 

16, 
Commodatum, ziet bruikleeninge. 
Communio ziet gemeinfehap. 
Communien van appel twederley b: ^x. 

ende f, 
Compenfatie, ziet verlijkinge. 
Compenfatie moet een ceffionarius 

ftaen p: $.23,11.36. 
Competentie, ziet beneficie. 
Compromis b: i. 24. g. ende 8. 
Compulfirien in cas van appel b: 1. 4yi 

2 0 . 
Concluàendo ende gebruik van dien b: 

2.22.7. 
Contraeoncluàenào niet legael b: 2.22.8.J 
Concuflie ende ftrafFe van dien b: 3. 

17. 18. 
Condemnatie tot intereft doorgaensin 

de fententien b: 2.36.8. ende 5. 
Condi£tio indebiti ziet onrechte beta-

linge. 
Conditie en beding wat in materie van 

houlijk verfchillen p; 29. §• 18.19. 
Conditie ofte voorwaerdevan yets niet 

te doen , geftelt in een teftament, 
belet niet, dat die gene die yets 
onder die voorwaerde gemaekt is , 
't gemaekte niet foude konnen ei-
fchen, mits {tellende borge p: 570. 

n. 71. 
Conditie, ziet voorwaerde. 
Conditie ofte voorwaerde, dieonmo-

Sff f2 ' gelijk 
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gelijk of onbehoorlijk is, gevoegd 
by een contract, maekt het geheels 
contrac¾ nul p: 570. n. 68. 

Conclufie in het afdoen van faken.b. 2. 

Confeffien in cnde buiten recht b: 2. 
23. ende?. 

Confifcatie van goederen ongebruikhjk 
b: 3.25.1. 

Confufie , ziet fchult vermenginge. 
Confcientie geen oppermacht onder

worpen 0:1.10,16. endey. 
Confenten 5 ziet boden, 
Confignatie by een debiteur gedaen, 

bevrijt hem van intereflen en 't pe-
ricul van 't geit p: 659. n. 14.15. 

Confignatie ftrekt voor geen betalin-
ge, dan nae præfentatie en oblatie 
p: 681. n. 1. effeften van confignatie, 
ibid: en n, 2,3, in wat faken oblatie 
met proteftatie genoeg is p. 68a, n, 
2> 3, en wat effe<Sen fodanige oblatie 
met proteftatie baert ibid. oblatie 
rechtlijk in een proces gedaen, heeft 
defelve kracht > als oblatie en con
fignatie buiten rechte n, 3, indien de 
commifl¾ris of griffier de penningen 
voor geconfigneert hou t , of daer 
door de cours van intereflen op-

• houdt n. 4. 
Confignatie kan worden herdaen, en 

de penningen wederom gelicht , 
foo lange de confignatie by partije 
niet geapprobeert is p: 686. n. j» 

Confignatie gedaen fonder overroe-
pinge van die gene, die de pennin
gen toekomen, bevrijt den config-
nant niet p: Ó83. n. 6. 

Continuatien op de rolle toe te ftaen 
1 b:2 31.17. 

Contract wat p: 440, n, 20, is eigent-
lijk of oneigentlijk ibid, n, ar» wat 
eigentlijke en wat oneigentlijke 
contraáen zijn . ibid* eigentlijke 
worden gefcheiden in genoemde 
en ongenoemde > ibid,» n, 21, wat ge

noemde zijn en wat ongenoemde 
ibid, eigentlijke genoemde zijn drie 
'erley ibid, n,a3.de vierde foorte be-. 
ttaende in woorden of ftipulatie» 
by ons afgefchaft ibid, n, ¾4, enp: 

441>n«2y. 
Contracten van Friefen gemaekt in 

vreemde landen hoe, waer, en wan
neer effefl hebben p. 14, iç, 16,17, 
18,19,20. van vreemden in Frief-
landt ibid. 

Contraclen geven rechtbank ter plaet-
fe van handel ende in wat voegen 

a. i .a† . 
Contra&en die oneigentlijke genaemt 

worden •. wat in haer foorten p. 614. 
n. 1.2. 

Conftitutum of claufula conftituti wat, 
d'effeften dies, en wat van de An-
tichrefis verfch.lt p: 382, § 11, wat 
in de prælerentievanhypoteekeno-
pereert p: 298. § 43.44.4-5. 

Contra reprobatoire getuigen b: 2.28.' 
58. 

Copien ende Authentifatie van dien b: 
2.26.29. 

Coftumen , ziet, "tuttin onbefchre-
ven. 

Crediteur, of die gehouden i s , voor 
de betalinge van 't geheele capitae! 
met de intereflen, fijn ontfangene 
pand te reftitueren , wanneer een 
debiteur of borge præfenteert , of 
beter pand p: 55a. n. 5,6.7. 

Curatoren van boedels b. a. 44, 
D. 

DEbiteur die het inftrument tot fij
nen nadeele vertoont, doorge-

ftreken of gefcheurt, fonder qui-
tantie, moet fotntijts bewijfen dat 
hem het inftrument is overgegeven a 
eer hy bevrijt is p. 666. n.9. 

Decreet om te vervreemden by wien * 
en van watoverigheit verfocht moet 
worden, en om wat reden geaccor-

deert 
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deert wort p: 418.419.440. 

Decreet op executoriale verkopingen 
b: 2.31.'13. 

Defenfeurs, ziet intervenienten. 
Deilinge van goederen, ziet gemein» 

fchap.' 
Delegatie wat p. 66^*n.j. en ziet fchult-

vernieuwinge. 
Denuntiatie tot leveringe van fchrif-

tuiren b:2. a t . 16. 
Denuntiatien tegens gebouwen ziet ge-

bouws opkondmgen. 
Depoiïtum, ziet bewaergevinge p: 547. 
Deurwaerders plicht ontrent cPexecu-

tie b-. 2.40.28. ende 5. 
Vuçlijcq b: z. 22. 1. ende 5. 
Deur†eaerders haer ampt b. 1. zo. 6. 
Dienftboden, wat haer plieht, 'tplac-

caet van den 24. maert i67l.>opdat 
ftuk geè'maneert p: 77. en 78. 

Diînftbaerheit, wat veltdienftbaer-
h:it , wat erfdienftbaerheit fijn» 
P-'3^'§i> foorten van-vekdienft-

- baerheit §, 3, en volg: p: 35^. foor
ten van huisdienftbaerheèden opge-
telt en belchreeven. p: 357, § 358» 
gemeine Eigenfchappen van d'een 
en d'ander p-35r9>§i,a, en volg: 
fijn beide onhchaemlijk, ondeilbaer 
§ 2 , 3 , verpligten niet tot iets te 
doen of te maeken behalven alleen 
de fervituit van op-timmeren p; 360, 
§ 4t5>6) moeten beide een gedui-
rige oorfaeke en bequaemheit heb
ben §7, p.-3-5i, n,S, moeten beide 
meer tot dienft van de heerfchende 
fake, als tot vermaek ftrecken § 9, 
10,11, of om winft en handel te 
doen n, 12, kan fonder bet goed niet 
dadelijk verkreegen > maer wel be
looft worden p. 363, n, 15, vereif-
fchen dat gsen mede, fonder 't wel
ke fy niet vrijlijk konnen g'exerceert 
Worden n,i<f, vereiflchenmedeeni* 
ge nabuirfchap en bygeleegentheit 
o» 17» worden verftaen op't gehee-

fe Erf te leggen, en d' effeden daef 
• af n, 18, konnen teegens iemants 

wille door den regter ten opfigte 
van de billikheit opgelek worden 

p : ? ^ n, 19. 
Dienftbaerheeden hoe geftigt worden, 

welke de eerfte, welke de naefte 
oorfaeken fijn p: 364, n,i , p: 365, on-
derfcheit van de effeden van dien 
p.-366>n,8> wat Actiën enconclofi-
en daer uit gefchapen fijn p: 367, 
hoe de leeveringe in de Dienftbaer
heeden genoomen wort n, 1, hoe lan
ge de tijt van præfcriptie loopt n ,4 t 
op wat wijfe door fimple belofte, 
of teftamerit, fonder leveringe ver
kreegen worden p. 36a, n, 9,10, of 
feitelijk konnen belet en geweerc 
worden n, i r . 

Hoedaenigh, en voor wat regters or-
• dinary over de Dienftbaerheeden ge-

procedeert wort p:3Ó8, n,2o, en volg,* 
' waer door de Dienftbaerheeden ver-
• loren worden p 369- 370. 
Diefftal ende ftrafFe van dien b; 3,5, 

nit broodrunkenfchap n.g-
Dingen , fiet faken 
Difpofitien op de rolle b. 2. 31V 
Dol, wie ia regte wort gefeit, by 
• wat volk vergeleeken, wat vetfchilt 

van mal ' P:-'3> n i -4 - îf- 3-S. 
Doleantie wanneer geoorloft of geftraft 

b.3.16, 
Domeinen wat, waer in van 's Lant-

fcbapsgoederenverfchillen p; 42a. 
423. 

Donatie, ziet fchenkinge. 
Doodinge van hem felf hoe geftraft 

b: 3.13.47. 
Dootflachs extraordinarife ftrafFe en

de oorfaeck van dien b: 3,13,14, 
ende 15. civileboete b: 3.13.35-, 

Wanneer dootflach geoorloft is n. 28. 
Doodtflach ende onderlech van dien 

geftraft b:3--»3. 
Deteren in cas van overfpel b. 3.11.1£. 

S f f f 3 Vton* 
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PrittienCchdp boe verre onfchuldigt 

bi3.11 . 

E. 

EEdel te fijn wat fy, oorfprong des 
Adels, wat onderlcheit tuuchen den 

Adel van een fouveraine ftaet en een 
vrije Regeeringe p:2g n. 29. 30. 31. 

Eedeldom ia Frieüanc zoo goet als el
ders b: 8 6. 

¾ Maken van Eedellieåen by ons onge-
bruijcklijk b: 1. ¾. y. 

De Eedden ende Eygenetfdm in Fries-
lant hebben haer macht door wille 
van 't volck, hoewel onfeeckcr wan
neer b: 1.46.7. ende $•. 

Eed , wat p:f7- , n ,4 ,3 , of ook 
daer onder behoort, als men Godt 
tot een getuige neemt p.'f73, n>4> 
item belofte by adelijke eere gcc. 
n, y, item der mennonijten woort, 
by manne waerheit n, 6, of de ver
klaringen van mennonijten, enke
lijk gedaen eenige kragt hebben 
0,7, een procureur, fpeciale laft 
daer toe van fijn meefte-r hebbende, 
kan uit des felfs name den eed van 
calumnie præfteren p: 575, n , n . 
foorten van eed n, 13.14. 

Eed, wanneer in plaets vanborgtogd 
toegelaten wort p. 575:. n. I J . 16.17. 

Eed van malitie " P-575- n. »8. 
Eed. van calumnie p: 575. n. 19. 
Eed van getuigeniffe P-$7f- n.20, 
Eed van prijferinge p: çyf.a.21. 22. 
Eed om pley taf te doen p.f7<J, n.i¾. 

& feq. of dcfelve gedaen kan wor
den by mombers en generale be-
winthebbers p.j77> n.¾i, ofdefel-
ve gedaen kan worden by kinders 

. onder de 14, jaren n, 32, 33. defel-> 
ve kan wel voor't bouwlijk, maer 
niet tot vernietinge van 't houwlijk 
worden gedefereert n, 34,3£, die 
aen fijn partij den eed defereert moet 

S T E R . 
eerft præfteren den eed van opréjft 
ticheit p: 578,37, om welke ree
denen, die den eed is opgedragen 
niet behoeft te fvveeren of fija 
party den eed refereren n, 37, 3&35J, 
gevallen in welke die den eed op. 
draegd, op relatie van fijn partye 
niet behoeft te fweeren n.40. 

Eed kan geeifcht worden, van alle 
die geene die in een boelhuisfijn, 
felfs knechten en meiden dat niets 
by de befchrijvinge verf weegen is, of 
verfweegen fal worden p: 615. n. i£. 

Eed tot vervullinge p-579' n.41.42. 
r . . 4*.44* 

Eed van fuivennge p: 570.^41.42. 
43.44. 

Eeos kragt, zoo van den regter als 
van party opgedragen p. -570, n. 45. 

Eed in contraden p.580. n.46. 
& feq. 

Eed van calumnie, boe ende by wie 
ende of niet te doen b: 2. 24.3. 

ende 5; 
Eerloosheit flraffe van reukeloofe pley. 

ters b: z. 36. £. 
Eerloosheit ende oorfaeck van dien 

b.3.24. 
Egte lieden gemeenfehap van goede» 

ren , fiet gemeenfehap. wie vande 
egte lieden kan aenfpreken, of in 
regte aengefproken worden p.'68 6& 

Eigendom (halve nutlijke) hoe meni-
gerley, hoe de foorten van dien 
genaemt fijn p. 327, n, 1,2,3, wal 
aaien fy baren en de formulieren 
van dien P ; 3 f3 354» 

Eigendom of, en wanneer door andere 
perfonen ons wort verkregen, ' tzy 
door ons gemachtigden , of ons 
kinderen p: 434.435.436 § 2y. 

Eigendom wat, p: iz7, §ƒ• in't brede 
genomen begrijpt ook onroerlijke 
dingen , effeften van de ware ei
gendom §7, wanneer, envanwien, 
kan benomen worden §6 ,9 , wat 

volle 
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volle, wat blote eigendom is § n , 
12, 13> wat beheerfchende, wat nut-
telijke eigendom, en de foorten daer 
van p: 128,§.'4, 1-7,16, 17, 

Eigendom door wat oorfaken verkre
gen wort, welk de eerfte oorfaken 
des eigendoms zijn, welke de nae-
fte p:i28, §1,2. p-«29,§,3,4,5,6, 

Eigendom van de lucht en zee of, en 
boedanig kan zijn $ 8,9, en volg: 

Eigendom door Aengrijpinge op wat 
manier,en van wat dingen verkregen 
wort, of en hoedanig van verloren 
goed, of verborgene fchattenp. 130. 
en 131. wat recht 't felve opgevan
gen wilt of viffchen. geeft p; 131, § 
1, opzeeworpen, of gèftrande goe
deren p : i35 , | , 37, envolg. 

Eigendom door gevolg van natuirlijk 
aenhangfel , wat de reden p. 136» 
§ 1, hoe menigerley § 2, welke na-
tuirhjke aenhangfels zijn ibid. Aen-
was wat $3, in watmeiren, ofvaer-
ten by ons plaets heeft §4,5, hóe-
danig ontrent de zeeftranden by 
ons wort gepractifeert p; i37,Aen-
werp wat p: 137, $ 13, wanneer ei
gendom geeft p: 138, $ 14, if, wan
neer, en in wat geval en faken vloet-
veranderinge, Nieuwe eilanden, of 
Vee-geboorte eigendom geven p: 

138. 
Eigendom door gevolg van aenhangfels 

door konfle om wat reden en op 
wat wijfe wort verkregen, exempe
len daer van p. 139, foorten van fo-
danige Aenhangfels $1 . p: 140. §6. 

p.p.-141. §17. 
Eigendom wanneer, en op wat wijfe 

door Nieuw-maekfel (fpecificatie ) 
ofte door vermenginge wort ver
kregen p: 142. § 1.2. p: 143. 

Eigendom door vruchtfaméhng wan
neer , en op wat wijfe verkregen 
wort p: 144. en 145-, 

Eigendom-door leveringe op wat wijfe 

S T E R . 
wort verkregen; wat leveringe zy r 
en in wat dingen plaets heeft p: 147. 
wat eigentlijke leveringe, wat on
eigenlijke zy p-. 148, $ 8>9, wat ver-
cierde, wat tekenfwijle leveringe» 
en exempelen van dien § 12, 13,14, 
en volg: wat leveringe over de kor
te handt, §13, wat leveringe by ons 
gebruikelijk p: 149. f 16.17. 

Eigenerfden wie P- ' -4§33. 
Uitmuntend' eigtnàoms recht b: i. 8. 25. 
Wie eifcher zy b: 1.15.34. 
Ellen moeten over bet geheele landt * 

gelijk zijn p;684.11.7. 
Emancipatie, ziet Loflatinge. 
Loftatinge van vaderlijke macht, wat 

en op hoedanigen wijfe by ons ge-
fcbiedt . p:75.§48. 

~EraJiianen haer gevoelen b. 1. lo. ir». 
Ervenis wat , wat goederen behellt, 

wat vaa goederen verfchilt p: 158, §, 
2 ,3 , door wat oorfaken ,^en tijtel». 
verkregen wort $4. 

Erveniffe kan verkocht worden p:447, 
n, 16) & feq. een kooper verkrijgt 
alle profijten en laften ibid. n, 17, 
wort dog geen erfgenaem, nog kan 
diredt aenfpreken of aengefproken 
worden n, 18, & feq: maer hem wort 
aenfpraek vergunt, of als laftheb-
bende, of nuttelijk, ibid. n, 20, ei* 
p: 448, n, 21, 22, en 23, heeft geeo 
a£he tegens fijn verkooper, foodie 
yets in de gemeine erveniffe moet 
inbrengen ibid. n 24. geniet ook niet 
van't gene, de erveniffe aenwaft, 
door 't faljeren van een der erfge
namen « maer fulx koomt ten pro» 
fijte van de verkooper p. 449,0,25. 
beeft geen aêfie tegens de verkoo
per , foo'er een gedeelte van de er
veniffe wort opgeè'yfeht ibid. n.26. 

en 27. 
Erfgenamen wat , hoe menigerley , 

wie nootfakelijke , of eigen erfge
namen zijn, wie wilkeurige of vreem

d s 
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de p: i8r, 182, p:-ïî> *J4> wat on-
derl'cheidtin't verkrijgen, afhouden, 
of overdragen van de ervenis tuf-
fchen defelve is p: 254, 255, 256, 
hoe de fchulden van de ervenisdoor 
de erfgenanjen betaelt moeten wor
den p; 2581 §if> hoe langen tijtvan 
beraet .wort toegeftaen, en van wie 
lulx moet verfocbt worden p. 259, 
$ 2, wat binnen den felven tijt in , 
en ontrent den boedel kan doen en 
moet beforgen p.260,§7,$,3, wat 
hem overkoomt, indien hy binnen de 
tijc van beraet zich niet verklaert 
p: 260, §4, wat recht aen fijn erfge
namen overlaet, indien hy binnen 
den tijt van beraet fterft § 5, ziet 
vorders ervenis. 

Ervenis op hoe menigerley vvijfe van 
de wilkeurige erfgenaem aengevaer-
digt wort » p: 256, § 17» wanneer 
defelve gepræfumeert wort zich 
voor erfgenaem te dragen , wan
neer niet § 18, kan noch de erfge-
dragh, noch de verklaringe onder 
conditie , of op dagh gefchieden 
p: 2f7,$io,of , en in wat gevalle 
ten deele kan aengevaert worden § 
40, 20, binnen wat tijt de ervenis 
moet aengenootnen worden $ 23. 
wat't gevolg van de aenvaerdinge 
is § 24, en hoedanig de fchulden 
van de ervenis van de erfgenaem 
moeten betaelt worden p: 258. $2-y. 

Ervenis op wat wijfe verlooren wort, 
welke erfgenamen gefeit wordeÄ 
zich te onthouden, welke de erve
nis te verwerpen p; 2^8, $ 26, 27, 
28, verwerpinge wanneer , en op 
wat wijfe gefchiedt n, 32, of en op 
wat manier de ervenis van die geene, 
die leeft kan afgeftanden worden § 
33. of minderjarige fonder Curato
ren, vrouwen fonder mans, kinde
ren in de vaders macht fonder de
felve, een ervenis konnen aenvaer-

S T E R. 
den of verwerpen, f 35, 36, wat 
recht een vader gefchapen is indien 
fijn foon tegens fijn wille een erve-
ais aenvaert, of verftoot p: 259.$. 

36. 
Wie geen Erfgenamen konnen zijn § 7, 

81 9> op wat manier en voorwaer-
den konnen gemaekt worden p: 185, 
§ 23, en volg: met wat woorden kon
nen ingeftelt worden p. 246, $ 23, of 
in de voorwaerde vermeit, daer door 
erfgenamen zijn p. i86,§39,p. 187, 
§ 40, 41, of, en onder wat penen 
konnen ingeftelt worden p. 187,543, 
en volg. onder wat byvoegfel van 
tijt p:i88.f 46,47, p: 189. 

Ervenis hoe die nae rechten gedeelt 
wort, in hoe veel portien , p.182» 
183, i84>kan niet ten deele bytefta-
ment , ten deele uit de wet weg-
gemaekt worden p: 183, §12,13,14, 
en volg. aîwaer diverfe exempelen 
aengetoogen worden, onder wat 
voorwaerden kan gemaekt worden 
p: i8f. § 25, en volg: p: 186, of en on
der wat penen kan nagelaten wor
den p:. 187. n,43, en volg. onder wat 
byvoegfel van tijt p:i88, §46,47, p . 
189, of by levenden lijve van den 
Teftateur kan afgeftaen worden p. 
240. n ; 53. tt.y$. 

Ervenis hoe, en wanneer door noot-
fakelijke, hoe en wanneer doorjwil-
keurige erfgenamen verkreegen 
wort, en wie nootfakelijke , wie 
wilkeurige erfgenamen zijn, en hoe 
anderfins in rechten genoemt wor
den p. 25-3, wie gezegt worden zich 
in den boedel te mengen , wie de
felve aen te gaen p. 258, n, 30. 31, 
van wien buiten haer weten, en voor 
de aenvaerdinge kan overgedragen 
worden p. 2ç4,n,6,7. en volg. of van 
de nootfakelijke erfgenamen met 
de voet kan gefloten worden n, i r , 
of , en waer door fulx gepræfu

meert 
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meert wort n, n , of, en doorhoe-
danigen verklaringe van den Vader 
een nootfakehjk erfgenaem, wilkeu-
rig wort, p: 255, n. 13, 14,15, al-
waer een notabel exempel , waer 
door een Kint 't recht van afhou-

,. dinge van lijn vaders boedel verheft 

Erfpacht wat , waer in van huiringe 
verfchilt p : 339. n . 1,2,3,4, i6> op 
wat goederen gelegt kan worden, 
en aen wat erfgenamen overgaet 
n, f> 6> op wat manier verkreegen 
wort p.-34o, n,7,8> of, en hoeda
nig door verjaringe,en lange tijt n.9, 
10,11, i i , hoedanig het goedt moet 
onderhouden en verbetert worden p. 
341, n, 13,14, if, wanneer en waer 
door verloren wort n, 17.18. en volg. 

Erfpachten of in Frieflandt zijn p. n s . 
n. 19. 

Erfpachten waer in van huire verfcheelt 
p: 490.491.492. en 493. n, 12. tot n. 

39. incluis. 
Erffcheidinge hoe verfocht wort en ge-

fchiedt p: 612, & feq, boe't geene 
by een abufiven erfgenaem ontfan-
gen is by recbtlijke uitfprake, van 
hem kan geëifcht worden p. 623,t>, 
3, onder wie erffcheidinge gefchie-
den kan n, 6» wat faken onder erf
fcheidinge beklemt worden n, 7, 8» 
9, fcheidinge der fchulden tuflchen 
de erfgenamen, belet den crediteur 
niet om alle erfgenamen aen te fpre-
ken p.024. n, ro, ook kan een erfge
naem die feeker fchult tot zijn laffe 
heeft genomen, daer over van den 
crediteur tekens zijn dank niet wor
den aengefprooken voor 't geheel 
ibid. maer die de fchult tot zijn la
fte genoomen heeft, kan alle erfge
namen aengefproken wordende , 
voor de andere interveniëren n, n» 
een erfgenaem , die 't profijtelijke 
te deel gevallen is, kan fondercef-
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fie den fchuldenaer voor 't geheel 
niet aenfpreeken n, 10,11> Een cre
diteur kan een der erfgenamen niet 
voor't geheel aenfpreeken, ten zy hy 
de aâie hypotekair gebruikte n, 12, 
13, in welken gevalle't beneficie van 
order of difeuffie geen plaets faeeft 
ibid. als de fchult ondeilbaer is,fo kan 
ten erfgenaem voor't geheel aenfpre-
ken en aengefprooken worden p:62f. 
11,14, om tot fcheidinge te geraken 
moet 'er befchnjvtnge gefchiedenn, 
15, tot dien einde zijn alle die in 't 
boelhuis zijn , fchuldig den eed te 
doen dat zy niet verfweegen bebben 
ibid. indien 'er minderjarige zijn , 
moet de befchrijvinge gefchieden 
door de Overigheit n. 16. 

Erffcheiders zijn gehouden eenander 
voor de onwifle fchulden, en voor 
de evictie in te ftaen p: 631. n, 1, 
yemand der erffcheiders bedeelt zijn
de , foo de fcheidinge voor den Rech
ter gemaekt is, kan herdaen worden, 
foo de bedeelinge over de helf'te is ; 
foo fe niet voor den Rechter ge
maekt is, kan herdaen worden om 
grove ongelijkheit n, 2,3. fcheidin
ge kan altijt verfocht worden,fcboon 
geaccordeert is, van noit te fullen 
fcheiden n, 4, als erfgenamen of 
deelgenoten 20, a 10, jaren, yeder 
byfonder goet hebben bcfeeten, kan 
geen fcheidinge verfocht worden, 
maer wel vergoedinge van die gee
ne , die 't minfte heeft p:é¾2, n,6, 
item, als 'er yets buiten fcheidinge 
van erfgenamen gelaten is, riáer af 
kan geen nieuwe fcheidinge verfocht 
worden, maer deslinge « ,7 , 

Erveniffe aenvaerdinge , verbint een 
erfgenaem, aen de legatarien en de 
crediteuren van een boedel p. 6\2, 
n, 1,2, wanneer , en op wat wijfe 
de naefte vrienden en erfgenamen 
Van een uitlandige^ die men niet 

A a a a a weet 
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weet of leeft ofdoot is, des zelfs 
boedel konnen aen vaerden. n. 3.4 -j-. 

Erfvolginge nae de wet , wat gront 
heeft, in wat rijgen de erfgenamen 
verdeilt worden , op wat manier 
kinderen en kints-kinderen erven 
p: 245-, op wat wijl¾ kinderen foo 
van een » als twederbande bedden 
haer ouderen *t erf ftaen p; 246. n. 
i t , 13, wat Recht kinderen buiten 
echt gebooren in defen hebben, en 
hoedanig defelve kinderen onder-
fcheiden worden n, 14, en volg. Ou
deren hoe haer kinderen fuccederen, 
Regel onderde ouders, dat'tnaefte 
bloet, erft 't goed, p: 247, n, 2r, 
2.2, groot-ouders wanneer, en hoe 
erven, n, 25, hoe ouders met furteren 
of broederen, of der felver kinderen 
en kints-kindéren geroepen worden 
11,24, en volg. of met half broederen, 
of balffufteren, of oomen of racei-
jen van den overledenen't erf ftaen 
p: 148, n, 27, a8, fofteren en broede
ren fampt hare kinderen, ook alleen 
komende, (luiten half broederen bui
ten n. 29, en volg. ook oomen en 
moeijen p: 249, n. 49, Deelen de 
goederen by hoofden n,2t, wanneer 
halfbroeders en fuflers komen, en 
hoe defelve de goederen deelen. n, 
34, 35-, hoe oomen en moeijen van 
verfcheiden kant de ervenis parten 
p: 249, n, 36. Nae broeders en fufters 
kinderen heeft noch repræfentatie, 
noch 't onderfcheit van heelen of 
halven bedde pîaets n. 37. en volg. 

T.\angdifaüe in cas van revijs b: 2,40.14. 
Ev.£He wat, p.4<J6»n, 48., wanneer een 

kooper fijn verkooper moet denun-
tieren of bekent maken dat het ge
kochte van hem gecyfcht wort ibid, 
n, 49, 'als de kooper dit verfuimt, 
of de verkooper dan nog voor de 
evictie üaet p. 467, n, çt, of een ver-
feooper die zich niet fpeciael totin-
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terventie verbonden heeft, precîji 
gehouden is te interveniëren p: 467. 
n, 50, en çr, aen alle verkoopers of 
der felver erfgenamen moet denun-
tiatie gefchiedenp:468,n, 5 3 ^ 5 4 , 
een yder dog is maer gehouden voor 
fijn aenpart, vergoedinge te doea 
ibid. de aenfpraek van eviöie ia 
wat faken plaets heeft , en in wat 
faken niet, en hoedanig $-.4.68, «> 
55,56, en p: 469, n, 5,7, en 58, wan
neer ev.Ekie gelcbiedt n, 59, onder-
fcheidt tuffchen de aenfpraek vaa 
evi-äie en koop aaien, 60, de winlt-
dervinge of het intereft, hoe hoog 
genoomen wort en welk tijt gefpe-
Cteert wort p: 460. n,ár. hoedanig 
de laften van een verkooper moeten 
uitgedrukt worden p. 470, n, 6%, 
63,^4, de aenfpraek over evi-ftie 
houdt op , als een kooper de con
ditie van 't gekochte geweeten heeft 
p: 471, n,6o\ 6j>en 68, item als de 
kooper de fake verfuimt heeft, of 
op goede mannen begeeven, ibid, n, 

Eeuwige rente, Wat, wat van grond-
pacht verfchilt p. 415. ziet grond-
pacht. 

Exceptien alle te gelijk m den begin
ne ende by monde voor te Hellen 

cap: 18.6, 
Geen exceptien in cas van executie b: t . 

18. 
Executie üjt geen exceptie b: 2.18.9. 
Exceptie van exceptie onrechtmatig 

ende onnoodtg b12.18.12. 
Exceptie van gewijfder ding fa; 2. 38. 

4. of den gevoegden ook kan te
gengeworpen worden. 

Exceptien ende vcrfcheidene fborten 
van dien b.2.17 

Reukeloofe exceptien ingetoomt b: 2. 
18. 

Exceptie van ongetelden gelde moet 
binnen twss jaren geftelt worde» 

P:55¾ 
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f: ƒ # ; n, 8, of een fchrijver van 
't handtfchrift of die de obligatie 
geteikent heeft , nae twee jaren 
ook worde toegelaten tot het be
wijs , dat de penningen niet ge-
telt zijn ibid. wat middelen de 
felve gebruiken kan indien de cre
diteur binnen z jaren geen aenfpraek 
doet, zoo doch de penningen niet 
getelt zijn n, 9, foo de Crediteur 
binnen twee jaren aenfpreekt , en 
de debiteur de-fe exceptie ftelt , 
moet hy bcwijfen dat de penningen 
getelt zijn p--C54>n, 5, foo in de ob
ligatie defe exceptie gerenuntieert 
ÎS , moet de debiteur de non tellin-
ge bewijfen p.f-j^n, 12, ten zydat 
'er fware præfumptien zijn voorde 
debiteur dat de tellinge nietgefchiet 
is p: y¾tf.n. 13.cn 14. 

Executien van fententien, hoe, en 
op wat manier in andere Provin~ 
tien konnen ter effecT: geftelt wor

den p: 16. n, £7.28. 
Mxecutie ende ordere van dien b: z, 

40, ophouden der felver n, 11,en
de $, by wie moet worden gedaen 

n. 13. 
Executie buiten fententie b:t. 40,45. 
Executie moet gefchieden op Com-

miffie b. ï .20,12. 
Executeurs haerampt b: 1.20.14. 
Wie niet ten vollen kan executeert "ftw-

den b .2,41. 
Commiffie tot executie b. 2.40.21. 
Executies tegenftant ende llraffe van 

dien b: 3.0.25. 
Extraordinaris proceflen verfebeide 

trappen. b. 2.30. 26. 
Extraordinarie rechtfnaiddelen b: i.-ji. 

ende 5. 
F. 

FAlcidia ( L « ) wat flatueert , in 
wat tijt, en ftaet de Boedel moet 

geconfidereert worden om te wee-
ten of de Falcidia plaets heeft of 
nie t , p: 3 1 9 ^ 3 2 0 ^ , 1 , 2 > 3 . hoe 
de falcidia van een legaet tot hjf-
ftonde wort afgetrocken , hoe >an 
een jaerlijxe opkomlte aen een ftad 
of gecemfchap gemaekt n, 4«. j of 
ook plaets r.eeft in fchenkinget» -.er 
oorfake des doots p: 321, n, 6, In 
Wat gevallen dete falcidia «fleert 
fo ten regarde van den Teftaceur, 
als van den Erfgenaem, en van de 
legaten felfs n,7, S,$), io , wanneer 
en op wat wijfe de erfgenaem de 
legaten moet betalen n. 12, 13. 

Tcahheit, foorten ende ftraffen van dien 
b. 3.7. falfche munters llraffe n.4. 

Palfcbe munters ftraffe b: 3,15.14. 
Watdia van Appel b: 2.45.26. 
Fidekommis wech te nemen een Op-

permachts-recht b: 1.9. 26. 
Fideicommiffen wat recht hebben in

dien de befwaerde Erfgenaem voor 
den Teftateur koomt teverfterven, 
ofte foo lange niet overleeft dat hy 
fijn verklaringe heeft konnen doen 
p.-120, n, 12 r, wat recht is , indien 
de befwaerde erfgenaem de goede
ren niet wil overgeven , 0,123, wat, 
indien de tweede erfgenaem eerder 
koomt te fterven , als hy de erve-
nis kan eyfehen n, 124, of, en 
wanneer deflelfs kinderen alfdan de 
erveriifle konnen eyflehen n, 125, 
wanneer yemant fchijot van 't Fidei-
commis gerenuntieert te hebben p: 
221» of fulx doorfcheidingeendei-
linge tuflehen de erfgenamen wort 
gepræfumeert n, 128,129,130, of 
door alienatie van fijn erfportie n, 
131, of , wanneer , en van wien 
cautie voor de bewaringe der goe
deren met fideicommis befwaert, 
worden ge<Syfcht,p. 22¾, n, 132, 133. 
134,135, of een fideicommis op een 
ftuk byfonder goets by contracie 
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kan geftatueert worden n, 136, 

Fideicommis wat, wat Raedsbefluiten 
daer ontrent genomen p. aoi 202, 
hoe menigerley , n, 25-, wat alge-
meine, wat byfondere fideicommif-
fen zijn n, 25, 26, wat poin&en tot 
een algemein fideicommis vereyfcht 
worden p. 203.. op wat manier ge-
maekt kan worden, of fonder tetta-
ment en fonder getuige kan beftaen 
•p:204,n,¾9,en volg.diverie conditien 
befwaermflen, en exempelen dies 
aengetoogen p: 200, n, 44, en volg p: 
aoy, 20Ó, 207, hoe lange duirt p.208, 
of op de naefte vrienden van den 
teftateur, of op die van de befwaer-
de in 't fideicommis wort gefien p: 
209, n, 67, en volg, wort eng en ftricfc 
genoomen p :2 i r , 112, moet borg 
in de fideicommifleDgeftelt worden 
n, 85 Fideicommis niet macht om 
des noot, te mogen alieneren, hoe 
verre zich uitftrekt p: Z16, n, 105, 
p :2 '7 j Fideicommis hoe nae met de 
fubftitutie over een koomt p: 218, 
n, 115, en volg, p: 119, wat recht 
in de fideicommiflen indien de be-
fwaerde voor den Teftateur koomt 
te fterven. 

Fideicommiflaire goederen, of en op 
wat wijfe konnen vervreemt worden 

p: 217, n, 108, 
Fideicommiflaire regiftratteboek tot 

wat fijne by de Staten van den lan
de verordonneert p: 217. n. 109. 

Fideicoromiiïen particulier, ziet legaten 
over de hant, 

Fifcus of, en waer in legael hypoteek 
heeft p:¾7?.n, ï2, wat pTæferentie 
foo onder de hypotekeere, als per-
foneele Crediteuren geniet p: 392, 
393, p: 39Ó, n, 35, p: 406,0,72, of, 
eB wanneer by ons de vervallene 
«rveniflen aen zich trekt p: 292, 293. 
"t Landt, ziet Fifcus. 

Forum competens, ziet recht-bank. 

S T E R . 
Fourneren poft interlocutoriam br¾î 

24.45". 
Frieflandt wel eer geweeft in flaetvan 

krijg van alle tegens allen b: 11.14, 
Staet van Frieflandt naedetijtvan Ca-

rel de Groot b; 1,112, 
Frieflandts en Hollandts regeeringe 

vergeleeken b; 5.6 4. ende -ç. 
Fundamenteele wetten wat eigentlijk 

zijn b: 1,7> 3, ende 4,ende de byfon
dere fundamenteele wetten in Frie
flandt n,i i( ende volg, door fom-
mige wort d'oppermacht vermindert, 
door andere bepaelt n, 14, ende $, 
een van Keyfer Carel in Frieflandt 
bedongen itrijdig met d' Oppermachl 

n. 15. ende 16. 
Onderfcheidt vanfiwdamenteele wetten 

ende privilegiën n, 17, of ordonnan-
tien van Frieflandt fundamenteelc 
wetten zijn n, 19, ende 20, fy konnen 
ook nae het fhchtigen van een re
geeringe worden gemaektn, 21, en
de 22, verbinteniffen daer nit voort
komende n,23» 

G. 

Ebouws opkondingen hoe meenr-
gerley ende kracht van dien b: 1.3.5. 

Gebruik, wat , wat van vruchtgebruik 
verfchilt, p. 352- n, 19 20. 

Geldboete ftraffe van reukeïoofe plei
ters b: 2 3-5,6J 

Geldboeten van Keyfers-recht heedens 
daegs in onbruik b. 3.5,24. ende cap 

6, f. 
Geldboeten, ziet breuken, 
'tGeloove ltaet onder geen opper

macht b : i . 10.22, 
Geltleeninge , zietverbruikleeninge 
Gemeinfcbap wat p. 617, n, r,haeron.. 

derfcheit van maetfchappije ibid. 
is van byfondere flucken goets of 
van eerTgeheele ervemfle n, 2, aflrie 
uit gemeinfchap van byfondere ftuc-
ken goets n, 2, 3,4, 5, Sc feq, en wae? 

toe... 
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toe , ibid. deilinge van goederen 
kan ook verfocht worden fchoon 'er 
accoord gemaekt is tuffchendeme-
de-eigenaers van niet te fulleii dei-
len p: 618,0,17, 't recht van deilin
ge is geen verjarmge onderworpen 
p:6iç, n, 13, deilinge voor den 
Rechter gemaekt zijnde is onver
brekelijk , maer voorgevallen tuf-
fchen partijen alleen,kan te niete ge-
daen worden om grove ongehjkbeit, 
ook dieonderdehelfteisn, if, ma
nieren van deilinge p:ói8,<îiQ. 

Gemeinfchap van goederen tuiïchen 
echte heden by deRomeinen eertijts, 
en in haer wetten on bekent, by an
dere volkeren volkomenthjk aenge-
nomen, by ons de middeitnaet ver-
kcofen : wat goederen by ons ge
meen , welke niet p. 60, n, 1,2, p: 
61, n, 5,7, op hoedanigen manier pi 
61,1^4, wat recht 'tfelvebaertin't 
nemen van'tniaer, n, y, koopenen 
verkoopen van officien n, 6, wiflel-
koop p.6i , n 7, 8, in goederen voor 
't echt gekocht, doch ftaende echt 
betaelt n, 9, voor echte op weder* 
koop verkocht en ftaende echt ge-
îoit n, 10, in pleits ackoort, of trans-
aâien n, 11, in onkoften en verbe
teringen aen't goet van deeenege-
daen , n 12., 13, in gefchenken van 
de meijers, aenwas fan zee of re
vier n, 14, I J , in andere gefchen
ken aen een van de echte lieden 
vereert n, 16,17, in legaten enfehen-
kagien ter fake des doofs p: 6z% n, 
18, in goederen met quadè practij-
ken gewonnen, als met dobbelen, 
Ampttferkopen, n,i9,in turf ofeeo 
flachtbeeft jaerlijx vereert ns20,of 
ook plaetfe heeft iodien een van bei
den verklaert geen goet te hebben 
y.64, n.¾o. 

Gemeinfchap van fchaden hoedanig 
gecotifidereert won tuiïchen echte 

S T E R . 
lieden, hoedanig tuiïchenmedege» 
nooten , of maetfchappijen p: 6z? 
n,2i :2i , of , en wat fchulden on
der de fchaden worden gereekent > 
en gemeio zijn p: 6 4 , ^ 2 3 , of't geen 
de man ten agteren is wegens fijn be-
dieninge als momber n, 14, of't geen 
de man wegens borgtochtefchuldig 
is n, 2¾-, of wegens breuken over 
raifdaden moet betalen n, z6, , of 
met dobbelen en verquiften verheft 
onder de gemeine fchaden wort ge
reekent n, 27, wanneer, en door 
wat middelen defe gemeinfchap op-
hout n, 28. 29, 30. p: 66. n, 44.41, 

45". 
Gemeinfchap fchaed en baet of ook 

plaets heeft in onwettige houwlij-
ken, of in concubinagep.6jr,n,32, 
in onwettige aften en contracten 
en Ampt-koperijen n,3i, hoedanig 
in veenen en kleylanden obtineert 
p: 66, n. 39, hoedanig in jaerlijxe le
gaten n, 40, in contracten om jaerlijx 
een feekere forome te ontfangen 
n, 41, in lijfrenten n, 42, in de in
breng, een van de echtelieden ver-
flurven zijnde p. 167,^49, ' n P r o " 
fijtelijke fchulden voor 't echt te 
boeke gebracht, en doorgedaen fon-
der aentekeninge van tijt n, jo, in 
latten en fchulden voor't echt op-
geîeit, en fondermentie van tijt be
taelt, ibid. tuiïchen echte luiden uit 
een ander Provintie, alwaer gemein
fchap van goederen is , herwaerts 
met de woninge overgekomen p. 68, 
n, f2, hoe en op wat wijfe een of 
beide echte lieden, foo in , als nae 
't echt uit de handelingen geduiren-
de defe gemeinfchap gepleegt, kon» 
nen aeniprecken of aengefprooke» 
worden p. 6B. en 69* 

Gemeinten in 't generaeï genoomera 
wat, en wat recht ontrent haer ge
meine faken hebben p; 125. n. 2c% 
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21. £2« 2¾, 24. 

Gesneinfchap van goederen tuflchen 
•echte luiden in Hojlandt gecontra-
áleert, hoe verre in Frieflandt plaets 
beeft indien de echte luiden aldaer 
komen wonen p.17. n. 33. 34>3f, 

Gerechts-dienaers yemant dootflaende 
hoe geftraft b: 3,13,29. 

Gefchsnk, ziet fcbtniinge. 
Geilrande goederen wanneer den vin

der toebehooren p: .135. n. 37. en 
volg; 

Gedaegde b: 1.15.34. 
Gerichte, befchrijvinge van dien b:if.i, 
Verdeilinge van 't gerichte n, 43. 
Getuigen ende kracht van dien b: 2. 

27. 
Getuigen in perpetuam rei memoriam 

b:2. 27. 34. ende 5. 
Een getuige van wat kracht b: 2. 27. 

40. 
Gevoegde ende haer recht b: r , i ? 37. 
Gevoegde of ook exceptie vangewijf-

der ding moet lijden b: 2 38.4. 
Gewichten moeten over het geheeiç 

landt gelijk zijn ç:6$4..».z, 
Geffelt hoe meenigefley ende ftraffe 

van dien b: 3 .6.8. 
Gewijfde fake,actie ende exceptie vaa 

die b: 2. 38. 
Gilden, ziet Gemeinten. 
Wat Goàt bepaelt heeft it geen re-

geeringe van menfchen onderwor
pen b: .1.3.18, 

Godts-dienfl kan door geen Opper
macht belet worden b: 1. îo. 23.en

de ç. 
Godslafteraers haer ftrafFe b' 3.20, 
Goeds mannen haer recht b : i . 2 i . 
Goederen, allodiale, welke p 330.0. 

20 . 
Goederen , ïajîe worden gereguleert 

nae't recht der plaetfe daerfe gele
gen zijn , reeden daer van, en ex
empelen p: 19. n. 45T 46.47 48.49. 
f o. Roerende hae 't recht der plaetfe 

S T E R. 
alwaer den eïgenaer Woont p: ië: 

n. 51,52. 
Goetwillige condemnatien b. 2.4. 
Gront-pachten wat , 't fy ruim 't ïj 

eng genoonaen , wat van eeuwige 
renten verfchillen p: 413, n .2 ,3 ,4 , 
5,6 of, en waerom alüjt redinai-
bel zijn n,5> wat ac¾e foo noopens 
de verfcheenen als noch te verfchij-
nende grontpachten gefchapen is , 
•0)8) 9,10, geeft legael Hypoteek 

p:.^74>n. 14. 
Gront trekt alles na zich, wat 'er op 

gebouvvt wort, exempelen daer van 
p,-i4o. n. 9 10. i i . i i . 

Grootmoeder of en op watvoorwaer-
den voogdefle van haer minderja
rige kints-kinderen kan zijn , zieÊ 
Voogdeffen 

Grootvader of d'effecten van de va-
deilijke macht mede toekoomsn 

p:73 n. 35. 
Grofîeeren van fchriftuiren b. z. 22, 

2 0 . 
Die tot Guatand is gehouden behoeft 

nietteintervenieerenfonderverbane 
ten dien einde b: 1.17. á 8 . 

H. 

Andfluitinge Van juftitie b: r. f, 
2a. 

Haverije wat p: 685, n, 1» van vvien, 
hoe, en wanneer gepræfteert wort 

n.2. 3,4. &feq. 
Halve Eigendom, ziet eigendom. 
Handfchrift , ziet fchuftelijke verbin-; 

tenifle» 
Handbakenninge b : i . 30." 
Habrpluckens ftraffe b: 3.9.20. 
Heimelijk geweer verbooden b: 3.13. 

4f-
Herbergiers ordre tot vermijdinge van 

doodt (îach br 3.13 40, 
Herfteilinge in 't geheel b: 1.37.<J. 
Herflellinge.ter fake vanafweefeo en

de 
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de andere oorfaken. b: 1.4.x. 

Maniere om berftellinge tt ïerfieken b: r. 
42. 

Berftellinge uit oorfaek van vreefe b: 
i , 38, uit beároch cap. 39, wegens 
mrnderjarigheit cap. 40. 

Herftellioge m 't geneei vvaer te ver-
foeken b, 1.23.4, 

Herftellinge in't geheel heeft plaets m 
minderjarige tegens fchadelijke con
tracten, of feboondsfelvemeteede 
zijn beveiligd p-.563,n.¾7. 

Hypotheek wat a&ie geeft, zkt Aciie 
hypotekeer. 

Hypotheek, ziet verpandkige. 
Hijpoteekj generaeî wat behelft , of 

huisgeraden, linnen .wollen, en boe
ken p:377,n, 6,7,9, of defelvegoe
deren ook begrepen fijn onder een 
iegael Hijpotheek n,8> of en op 
Wat manier in Aélien , crediten, 
en fervituten plaets heeft p: 378» 
n, 14, I J , en volg: of wanneer en 
met wat effeQ: in andermans goed 
plaets heeft p;¾7çr, n, 19, 20, wat 
onderfcheit'r is tuffchen generaelen 
fpeciael hijpotheek wanneer de fehal-
denaer 't verpande verkoopt, op een 
winkel met waren, kudde van hee
ften , of ook de bezondere ftucken 
of delen begrijpt p. 380, Is een aen-
hanghfel van andere eontra¾en, en 
duirt niet langer als 't contract felf 
âuirtn.2 .<ietPant,A£Hehijpotekeer. 

Thomas- Habbes gevoelen over't kerk
recht, b: 1.10. 

Hoererije geftraft b: 3.11.9. 
Hoerenje, of een houwelijk kan ver

nietigen p.'42. n.9.10. 
Hoereweerden geftraft br¾. *?. 13. 
Hollands ende Fneüandts regeeringe 

vergeleecken b: 16 4. ende $". 
H<w»,foorten ende eygenfchap van dien 

b: 3 8J ftraffe van dien cap: 9, actiën 
da€i oyer b-.-3.10. wanneer ophou
den t¾ 3« 10. 

S T E R . 
Houwlijk wat, wanneer fijn wefenr em 

kragt h.eft p: 27, n, 4,3,43 p:3i?n, 
33, hoedanige woorden,verklarmgen 
en bewijfen daer toe werden ver-
eift, exempelen daer van p: 281 n, 6, 
7, 8, in 't toekomende, of op con
ditie wat opereert n, 10, ir , 11,13* 
vaiî d'ene kant gepræfenteert, of 
abfoluit verbindende is , en fonder 
revocatie p n p , n, iy, 16,17. onder 
conditie, en onder bedingh aenge-
gaen, wat differeert, exempel dies 
n» 18,19,20, waer in de vervullin-
ge beftaet p: 30, n, ZÎ, hoe, en waer 
meet werden geproclam'eert, wat 
ftraffe op de nalaeters van dien, de 
proclamatie en gaergevinge hoe ver
re polltijk, hoe verre kerkelijk n, 22, 
2324, nauwe gemeinfehap van hc-
haem en gemoederen in 't houwlijk 
p: 31* n,27>28 29, 30, hoe oudt de 
perfosen contrahenten moeten zijn 
p: \%, n, 34, wanneer door onm¾gt 
vande man wort verbroken n, 35V 
30*, gedwongen, of door bedrogh 
of overltallige dronkenfehapaenge» 
gaen, is van geender waerden 37, 
kan door peenen of boeten niet 
eoaréleert of in getoomt worden, 
exempel n, 38. vereift geen groots 
wijsheic van partijen n, 39,40, is 
nul en van onwaerden fonder- con-
fent van ouders of mombers, ten 
minften moet'r een ftilfwijgende wil
le en toeftemmitige wefen , waer uit 
die wordt gepræfumeert p-.3Sj33a 
15,41,42, wat een naderhand ge
volgde toeftemminge van de ouders 
opereert n, 43, wat regt een moe
der in defen heeft p:36, n, ^9,^44-» 
45.ftraffe op de houwhjken tegens ou
deren , momberen confent gemaekt 
van Jcngmans onder de 25, en Jonge 
dochters onder de 20. |aeren volgens 
lants ordonnantie n, 46- p:3$. n. -jó. 

Hoadt niet op door volgende confent 
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©f ratihabitie van vaders ofte voog
den p.34>n, 47, houwlijk van een 
Dogter over de af. jaer buiten Va
ders confent of by ons kan beftaen 
o>49*f°>f-»ff*»5î» 54»S5> van een 
minderjarige ftaende onder een 
momber fonder desfdfs content of 
val ij d is , volgens 't Fnekhe recht, 
P:3î'»n»57«5^ of gedwongen kan 
worden cm fijn beloften te vervullen, 
Advijä daer opp-.36, n, 61,62,63, in 
houvvlijken heefc een Curator foo 
veel macht niet als een vader p; 17, 
n,6jj, kan by onbillijke weigeringe 
van een Curator , evenwel voort
gang hebbén n, é6> hoe verre 't 
bloetverwantfchap in HoWftlijkwort 
geconfidereert, hoe verdeilt, wat 
algemeine Regulen foo in 't Civile 
a!s PaulTelijke Recht daer in aen te 
merken, exempelen daer van p: 57, 
n,6S, 69,70,71» en volg: wat abfur-
diteit dies te nevens in 't Pauffehjke 
Recht p: 38, n, 8 Î , wat d'corfaek 
daer van p: 40, n, 91, 

Hoe verre 'c fwagerfchap in Houwlijk in 
confideratie koomt, hoegenoomen 
wort foo indefcheens-uitgaendeals 
rechte linie p. 39, per tot: Houwlijx 
verbot van 't Roomfche Recht hoe 
feer met't Godlijk over een koomt, 
p: 40, n, 90, waerom van de Pau-
fen foo wijd geëxtendeert n, 91, 
hoe verr: het houwlijk doordeeer-
baerheit alleen wort verbooden , 
exempelen daer van n, 91,93, of, 
en wanneer foo nae 't gemein als 
't Fnefche recht tuffchen een min
derjarige dochter met haer momber 
of fijn foon magbeftaenn,94, p. 41. 
n, 96» of tuflchen een minderjarig 
longman en fijn Voogts dochter mag 
beftaen, en reeden van dien 0,95. 

Houwlijk der kinderen met vaders con
fent neemt de kinderen uit de vader
lijke macht p: 7y,n, 49, en volg, twee 

bepalingen van Sande daer ontren* 
in twijvel getrocken ibid: n, jz, en 

volg. 
Houwlijk kan in doots noot gemaeke 

worden p :7 ï .n . 13. 
Houwlijk , hos gefcheiden wort door 

Echtbreuke, ende quade verlatinge 
p-4r, n, 1 z> of gefcheiden wort door 
onmacht van de man of onbequaem-
heit van de vrouw p: 42. n. 6> of 
door ' t tweede houwlijk van een 
vrouw, bericht zijnde van haer eer
fte mans doot, dochfalfelijkn, 7, 8, 
of door hoerery voor 't Houwlijk 
gepleegt n,9,10, of onder conditie 
aengegaen voor de uitkomfte def-
lelfs door onderlinge wille kan ver
nietigd worden n . i r . 

Houwlijk onder conditie , op toeko
mende beloften, om wat reeden kan 
gefcheiden worden p:42.n. 11. ia . 

Houwlijk om wat reeden tenopfichte 
van bed en tafel wort gefcheiden 

P: 43« 
Houwlijk voor de tvveden mael is ge-

oorloft, hoe langb een weduw toe 
't twede houwlijk moet wagten,ftraffe 
van haer voorbarigheit fo nae de 
Frieffe als Roomfe wetten p.44, 
n, 1,1,3, n o e lange een weduwe-' 
naer moet wagten p ^ y , n,4, .ç, 
ftrafrgn van 't tweede houwlijk p: 4fs 
en 4a, of de man fo wel als de vrou 
door 't tweede houwlijk de eigendom 
vande goederen verheft, hem van 
fijn eerfte vrou aengekoomen p=4f9 
n,8 t of de kinderen van't tweede 
bedt meer kan toegemaekt worden» 
als de kinderen van't eerfte houwlijk 
p:4<î. n, 13, of een man fo wel als 
een vrou de voogdy van haer kin
deren doort'tweede houwlijk verheft 

n 14 ïfi 
Houvvlijx giften wat, welke nootfake-

lijke, welke vrijwillige worden ge-
noemt , wie gehouden houwlijx goed 

aen 
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ácn fijn kinderen te geeven wat 
voorrcgten t'houlijx goed heeft, 
wie eigen jer van 't lel ve is p.48. 

n. 8 9. en volg: 
Hoawlijx goet wat recht van Præte-

rentie foo aen de vrouw , als aen 
een bruit geven p. 373. n 9. p. 394. 

n. x¾.p: 416. n.73, 
Huir en verhairinge wat, p.487,n, 1, 

in de felve moet feekere prijs en loon 
gellelt worden ibid. n. 1.3.4. o n " 
derfcheit tuffchen huir en koop p: 
437, n, 6, hoe yemandt fijn eigen, 
goet kan huiren p. 488^ ,7 ,8 . ge
vallen daer in huir de eigendom o-
vergaet p-, 488, n,9, huir en koop 
t'zamen gaende, wanneer 't huir, 
en wanneer 't koop is p. 4881 n, 10. 
over een komfte tuflchen huir en 
koop p.'489, n, 11,11,13,14, i ^ e n 
16, verfcheidentheeden lutTcben huir 
en koop p: 489, n, 17,18, in ver-
huiringe van daden, foo de doen-
der fonder fijn fchnlt by ongeluk» 
belet wort, om de gehuirde daet 
te doen, foo behoeft hy nogtans 
de ontfangene prijs niet weder ge
ven p: 490, n, 20, onderfcheit tuf
fchen eifpacht en huire p: 490,491, 
492, 493, n, 22, tot n, 39, incluis, 
een huirder is gehouden tot de 
plicht van een goede huis-vader, 
en middelmatige neerftigheitp. 494, 
495, n 39, tui n, 4¾, incluis, p. 502» 
n, 12, ingeval van brant, of andere 
fchade, incumbeert een huirder het 
bewijs an neerftigheir p.494> n,44, 
en 45, p: 500, ù,6, huir eindigt als 
een huirman in twee jaren geen huir 
betaelt p. 49-7, n, 1, niet te min 
moet de landheer opfegginge doen 
ibid.n,2> een landheer kan om ge-
Wichtige reedenen den hukman cau
tie afeyfchen p. 49?, n,2, enbyge-
breeke dies mag hy hem 't land of 
huis opfeggen, felfs in't eerttejaec 

S T E R . 
ibid. huiren van 10, of meerjaren, 
of dié konnen worden opgezegd 

. p; 496, n, ¾, huir eindigt als een 
verhuirder 't verhuirde felfs nootfa-
kelijk moet gebruiken p: 496 n.3,4, 
als een huirder 't gehuirde mialijis 
gebruikt p: 49a, n, -y, als de jaer-
tallen uit zijn p; 49a, n, 6, als 
de tochtenaer die verhuirder is > 
overleeden is p:^g6to>6> foo een 
tochtenaer abfoluit verhuirt , zija 
deffelfs erfgenamen oor de overi
ge jaertallen verbonden p: 49a n, 
6, een tochtenaer is aen fijn voor-
faets verhuiringe niet gehouden pr 
496, n, 7, als een toe. tenaer cp 
nieuw verhuirt, zijn de eigenaers 
niet voor een ander huirder gepra:-
fereert p. 496, n, 7, huir eindigt, 
als 't gehuirde verkocht is p: 497, 
n, 8, als een huirder Hypotheek 
geftipuleert heeft, kan van de koo-
per niet verdreeven worden » ten 
zy defelve aen hem bet iutereft be
taelt p: 497, n, 9, huir eindigt als 
een huirder de aengenoomen bèta-
lioge van fchattingen , niet doet p ; 
498, n, 14, tot het eindigen van 
huir moet nootfakelijk opfegginge 
zijn p.496,497,en4-;8,n,2 )3,4, y, 
15 i6> »7> ten ware dat de con-
trahenten gerenuntieert hadden de 
gerechthjke opfegginge p.499, n , i9 , 
een medehuirder , fchoon hy de 
felve huire præfenteert, wort noch
tans , geen nieuwe huirder voor ge-
trocken , p: 49S, 499, n, 17, en 18, 
in Wat faken dele regel exceptie hjt 
ibid. een buirder nae de expiratie 
der jaren in't befit van't verhuirde 
blijvende tot dat hy tot ontruimin-
ge getondemneert wort, wort ge-
hraft als een geweldenaer p;yoi,n, 
8, Of een huirder van greide wel 
bouwland maken mag p. 501, n, 9, 
de ingebrachte goedeten van een 

Bbbbb twee-
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tweede tferhuirder, zijnaendehuis-
heer ofte eerfte verhuirdernietver-
bypothefeertp: 502, n,i 1, fchultboe-
tinge wan huirder en verhuirders p: 
500, 501, 502, n, 6, & feq, wan
neer uit huire aenfpraek op 'tgoet 
verleent wort p.- 505, n, 17, en i8> 

Huisbrake met diefftal ende ftraffe van 
dien b. 3 -y, 34. 

Huifgçraden wanneer en hoe verre ten 
platten lande onder Echte lieden 
gemein p:6o. n. 2. 

Wie den Holte ter eerfter inftantie on
der worpen zijn b: 1.22.1 r.ende volg. 

Huifgefin wat> waer uitbeftaetisvol-
maekt, of onvolmaekt , wie daer 
in 't gefaeh heeft, plicht en van de 
leeden des buifgefins P :fl-J"--

Macht der huifvaderen en huismoeders 
over haer dienftbooden hoedanig 
p: 77, of ook feitelijk haer boo-
den konnen ftraffen n,4- Plackaet 
tegens de dienftbooden van den 24. 
Maere 167c. aengetrocken, en uit-
geleit p: 77. en 78. 

Hulpe tot doodflach ende ftraffe van 
dien b:3.13, 27. 

I. 

T Agen, en de jacht aen wie, en op 
wat wijfe in Frieflandt toegeftaen 
wort p: 132, i j?.en 134. 

laermerkten te vergunnen behoort aen 
d'Oppermacht 0:1-9.11. ende volg. 

Jegtig wat te zeggen p: 450. n. 33. en 
34-

immijjîe in de goederen aen crediteu
ren vergunt b; 2.44. 3. ende volg. 

Impetrant ziet eyfcher. 
Inbreng der kinderen in des ouders 

boedel, hoe gefchiet, en van wie 
p: 63.7. n, 1, a, kinderen behoeven 
de ftucken lelfs niet in te brengen 
dan koenen volftaenfmetdeæftima-
tie van dien n, 3, wat goederen 

S T E R . 
ingebracht moeten tvorden «xfj 
of ook de winft die een kinc gedaen 
heeft met het capitael hem van fijn 
ouders by gefet n, ç, 6, wat kinde» 
ren genooten hebben tot ftudie» 
of uitruftinge ten knjge behoeven 
fy niet in te brengen p: 628, n, 7 , 
ten zy geblijkt van de contrarie 
wille der ouders ibid. als de ouders 
matige koften aen een kint gedaen 
hebben wort gepræfumeert dat de 
lelve gefchonken zijn n, 8, wat 
koften de ouders tot de bruiloft van 
hare kinderen gedaen hebben , be
hoeven niet ingebracht te worden 
n, 11, als mede niet wat tot verlof. 
finge uit flavernie of gevankenisge-
geeven is n, 12, veel mm wat by 
teftament of fchenkinge terfakedes 
doods, aen yemand gegeeven en 
gemaekt is p: 629, n, 13, noch ook 
wat by fchenkinge onder de leeven-
de aen yemant gegeeven is n, 14. 

Inbreng der kinderen in haer ouders 
boedel heeft plaets , tuftchen die 
geene die erfgenamen zijn p: 629, 
n, if, en hoe noopens kints-kinde-
ren n, 16, 17, heeft alleen plaets 
tuflehen die geene die eifch van le-
gitima hebben n, 17, die zich geen 
erfgenaem draegt behoeft niet in te 
brengen n, 18 kintskinderen die 
geen erfgenamen zijn van haer ou
ders behoeven niet in te brengen 
het verfchooten geit van haer groot» 
ouders aen haer ouders n, 19, een 
dochter moet haer ontfaugenehou-
welijx goet inbrengen p-ó¾ö, n, 20, 
maer minderjarig zijnde, of haer 
beft gedaen hebbende om 't goet uit 
haers mans handen te krijgen , of 
de vader van't onderteerengewaer-
fchouwt hebbende, kan volftaen 
met den inbreng van 't geene dat 
noch overig is, ibid. inbreng heefe 
foo wel plaets tufTchen erfgenamen 
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¾it kracht van teftament als uit 
kracht van de wet n , a i . 

Inbreng der erfgenamen in den boe
del heeft alleen plaets in de neer-
gaende graed > en niet in de op-
gaende of zijdgraed p: 630. n. 22. de 
intereiîen van meerder inbreng wor
den niet eer gehocdet, dan nae.de 
doot van den erflater n. 23. 

Infamie ziet Eerloosheit. 
Injurie fiet hoon. 
Infchult wat p: 4^7, n,2, en in hoe 

verre verfcheelt van verbintenilïe. 
ibid: n.g.en^, 

ïnhuld (Obligatie) wat p: 127 .^3 . 
Infinuatien haer kracht b:i.34. 
Inftantien ende onderfcheyt van dien 

b:2.J6. 
Inftellinge tot Erffgenaem fiet Èrffge-

naem, Erfienis. 
înftauratie van proceduiren b: 2.46.13. 
ïnftrumenten, Yorme en deught van 

dien b: a. 20. 
Intendit ende ordre van dien b:2.3. 
ïntendits uyt fpraeke b: 31.19, 
Intereft wat P..538, n, 1,7, hoedanig 

dit intereft of fchaden moeten ge-
tauxeert worden p11538.639.640. 

641. 
Intereft is oock, breedgenoomen, 

woeker ergo ziet woeker, 
ïnterinement van den .Hove over 

octroyen van wat kragt p.8.n.39<4o. 
Interlocutie op bewijs b:a. 21, 
Interrogaten op pofitien b. 24«, 30. 
Intervenienten haer recht ende onder

fcheyt . b: 1.17.31. 
Intimatie in kas van arreft n. 12, 
Intimatie aen de procureur generael 

b: 321.34. 
Intimatie aen den procureur generael 

heeft veranderinge van rechtbanck 
b: 1.26. a. 

Intreck maekt geen rechtbrank b. 1. 
21.3. 

Inventaris > ziet befchrijvinge en be-

S T E R . 
neficie. 

, lurisdiSîie ziet rechts-macht. 
Het uyterlijck beilach van de kerke 

ftaet onder d'oppermachten b: 1. 
10.30. ende 5. 

K. 

K Erck-regeeringe hangt of van de 
oppermacht b: 1.10.43. 

ketterije befchreeven ende hoe ge-
handelt moet worden ^3 .20 .7 . 

ende j . 
Kinderen, welke, en hoe lange't con-

fent van ouderen in 't trouwen van 
noden hebben, ziet houwlijk. 

Kinderen in onegte geboren hoe, me-
nigerley, hoe genaemt p. 21,22, 
ende hoe haere ouderen ten erve 
ftaen n, 2,461 in egte getogen wan
neer wettigh, wanneer niet, ibid: 
n, i •?, Ongeborene, en misgeboorten 
of eenig recht genieten n, 16, wis 
kinderen, wie meer als kinderen 
genaemt worden n. 20. 

Kinderen uitfinnigh of de erveniflen 
van haer ouders, of van anderen, 
verkrijgen, of aen anderen konnen 
overmaken p: 260,261, of van ande
ren verkrijgen , en op hun naefte 
erven overdragen dan of de ervenis 
vervalt op de naefte erfgenaem 
vanden eerften Teftateur ziet in't 
brede p. stfo, 2$i, wanneer man en 
vrou malkander nae de wet fucce-
deren, wanneer, en hoe verreeen 
arme weduwe , of weduwenaer 
p.- 25-2, n, 52, 53. -J4, wanneer 't 1ant 
tot de ervenis koomt n, tf, $6, wat 
regt omtrent de Ervenis of goede
ren van die gene, die men niet weet 
of leeft, or doot is n-57-

Kinderen, wanneer gepræfumeert wor
den haer koft te konnen winnen 

p:i i7. n. 16. 
Kinderen onegt van wie, by wie en 

B b b b b a hoe 
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hoe lange moeten gevoet worden 
p . u 7 , n , r 4 J f . iö , p.\ii8,n,25, of 
fiaer onegte vader moeten onder
houden p : i î9 , n,28, 

Kinderen onder vaders macht zijnde 
konnen geen geit leenen, van wat 
uitflag zulk een geit leeningeis, en 
wanneer een crediteur fulks ban 
weereiffchen p: 5-42, n. 23.24. z§. 

Kinderen foodanige wat fijn en boe 
menigerîeije goederen konnen heb
ben , ' en verkrijgen wat genoten 
profijt daer van genieten p.'43f. 

436-
Kinderen wech te leggen gefiraft k'¾, 

13.3a, om hals gebracht n.33. 
of, en wie by levenden lijve van 
den Teftateur aen defe klagte en 
ervenis kan renuntieren 240, n 53, 
f4,5?» of defe klagte ophouwt door 
de ontervinge met een goede menin
geen intentie gedaen n.jé.en volg: 
icleijne faken pleyt n.2.30,15-. 

Koop en verkoopinge wat p:44i,n, 2, 
des felfs Wefentlijke nootfaeklijk-
heeden of requifita p: 442, n, 5-, fy 
is voltrokken foo haeft partijen eens 
fijn nopens de prijs en't goet. ibid. 
n, 6» exëmpt, wanneer bedongen is 
dat de koop in fchrifte fal gebragt 
worden ibid. n, 7, en wat foo daer 
by pand gegeven is ibid. n, 8, een 
verkoper is gehouden 'tverkofte te 
leveren en kan met præftatie van't 
iiïtereft niet volftaen ibid. n,<), en 
10, verkopinge by ftrijkgelt ibid. 
n . i i , en wanneer aen de kant de 
fchrijver voltrokken, dwalioge van 
partijen in den ftoffe, wanneer de 
koop verbreekt, en wanneer niet 
p.-443,n, 12,13, e n »4» w a t P-r-fo-
tien kopen en verkopen mogen, ofte 
niet p: 444, n, 1$, 16,i-7, »8,19, en 
20, wat goederen verkoft en niet 
verkoft mogen worden p."44?, n, T, 
a>_, &feq. interpretatie van's lands 

S T E R . 
ordinantie nopens 't verkopen ván 
waflende of ongefaide granen by 
laften &c. ibid. n,4, en 5-, en p: 44a* 
.0,6,7.8 9.10,11,12, en i3»eensande
ren goet kan verkoft worden ibid, 
n 14. dog fonder prsjudicie van 
den eigenaer p. 447. n. 1 f. wat recht 
den koper in dien gevalle gefcha-
pen fy ibid. & in p.ræced onliehaem-
lijke dingen, ak erfniflen , jaerlijk-
fe renten en actiën konnen ook 
verkoft worden ibid. n» 16 van de 
koop van erfniflen ziet erfhijjè. van 
de koop van aaien ziet a&ien. wat 
perchelen en dingen onder de koop 
van vafte goederen, mede verftaen 
worden verkoft te fijn p: 451. n. 39. 
40. en 41. en wat vaten de kopers 
van vogticheden toe behoren ibid. 
n.42. onderfcheit tuffchen koop en 
wandel koop• p:452. n.2. en 3. van 
de prijs voor'tverkofte , ziet f rijs in 
liocp de palmflag gegeven fijnde, 
fchoon de koper door een uitgemaekt 
bode, verlokt wort tot verhogin
gen, blijft egter koper voor de eer-
He prijs p-'45£> n,¾7, verfcheidene 
aenmerkingen nopens publike ver
kopingen p.4jó, n, 23,24,2$, 26» 
27, en 28, oedingften van Koops 
verbeurte p'456, n, 29. en go, en 
5*457,11,31, en 32, en p. 459,^44, 
wanneer 't verkofte gelevert moet 
worden p: 462, n, 20, een verkopsr 
ftaet voor de verburgenegebreeken 
en moet die beeteren, en hoe p: 46y> 
n,40,41.41144, enp.466, n,4-ç,4<î, 
en47, en binnen wat tijt n 43, Be~ 
kopinge over de helft wat p-474» 
n,¾, des felfs remedie is foo wel 
profijtelijk voor de koper als ver
koper n, f, heeft geen plaets in 
koop van erfniflen ibid. n, 7 wat 
tijt o«i de regte prijs te fielten ge-
fpecteert wort ibid n,8, heeft 
aiede geen plaets in pleijts accoor-
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den p.' 475* n> 9, of het ook plaets 
heeft in andere contra&en buiten 
koop en verkopinge ibid» 0.̂ 9, io, 1 j , 
12» en 13, insgelijks in openbare 
verkopingen p.476j n, 14, insge
lijks indien de koper cf verkoper 
de waerdye van 't goet weeten 
p; 476, n, ïf, heeft geen plaetfe 
in verkopinge by decreet p: 476, 
n, iö, de beitter geniet de vrog-
ten , foo lange eifch en antvvort 
voor regt gedaen is p. 470.« n, 17, 
de ænfpraek die uit dit remedie 
koornt leefd dartigjaren ibid n, 18, 
heeft geenplaetsingemeinfchap van 
goederen p.619. n. 13. 

Perikel van verkocht goet, wie dat 
ftaen moet, en de aenmerkingen 
daertoe behorende p: 46-. 463. en 

464, n 22. 23.. 14. 25. zá. en 27. 
Item als 't verkochte geevinceert is 

door 'c ongelijk by een darde gedaen 
p."472, 0,70, als 't tegenwoordig 
perikel van evittie is, kan een ko
per borge eifchen. diC~t. p: n.72 73. 

en 74. 
Een koriink ende veele kooninchnj-

ken nevens malkander b: r. 2-12. 
l^pn'mgrijcken tweederley b: 1.11.3.. en

de volg. 
KyOtiingrijcken ook voor de zundvloet 

b. r. 1, 5-, 
Koopmans-boeks bewijs b. 2.16.39. 
Koppelaers ftraffe b: 3.12.13. 
Koften ziet onkoften: 
Koften van een proces ende condem-

natie in de felve b: 2 36. 16. 
Kracht van fchriftuir in alderhande 

handels b; 2. zó. 43. 
IQrijch van alletegensallen b . i , i ïu 
Krijchflieden privilegie van rechtbank 

b: t . 25^3. 
L. 

L Ants-dieverije geftraft b: 3. i7« 
Lantloopers geftraft b: 3,14, ia. 

S T E R . 
Laftgeevinge wat p: fop, n> 1,2,3^4» 

5, 6,7, haer onderfcheit van huire 
en onbenoemde contracten p : 509, 
510, n,¾,4 5,6 7) haerverdeilinge 
p= f10,511, n, 8,9,JO, i r , 12,13.14, 
if> ia, 17, of laftgeevinge alleen 
kan ge&hieden lot voordeel van de 
gelaftigde p. 511, n, 19, wanneer 
yemand uit raedgevinge, en recom
mandatie, &c. verbonden wort p: 

511. f i2. n . 20 . 21 . 
Lail-hebber of mandatarius , of die 

nae 't' eindigen van de lalt ook aen-
fprakelijk is van die geene , met wien 
hy als lafthebbendegehandelt heeft 

~ p* 586. n. 6. 
Laftgeever kan nutlijk worden aenge-

fprooken van diegeene, die met fijts. 
gelaftigde gehandelt heeft p: ç86\ 

n 6. 
Laftgeevinge heeft geen plaets in on-

deugdlijke faken p. y n , n,22, of 
een kftgeevec tot een ondeugdelijk 
feit indien fijn gelaftigde fijn laft 
te buiten gaet, voor de exceffen ge
houden is p: 512, n,23> of een laft
geever tot deugdlijke faken , aen 
lijn gelaftigde verbonden is, foo hy 
fijn laft te buiten gaet p: 512,-Jf^, 
n, 24, en2f, en wat, feo't profij
telijk voor den laftgeever is ibid: 
een lafthebber boet de geringfie 
fchult p^5'i3,n)26127, hoe loon in 
laftgeevinge plaets heeft p: 5-13, n, 
28, wederzijdfe aenfpraek uit laft
geevinge p: 513, 514, n, 2?, 30,31, 
32,33, 34,35 en 36, de lafthebber 
mag een ander fubftitueeren p. y rç, 
n, 37, en of defelve den orig: laft
geever verbonden is ibid. laftgee
vinge eindigt door opkondinge p : 
516% n, 39,40., door faeks en tijt» 
einde p: 516, n, 41, door de doot 
van een der contrahenten p.^ttf.n*. 

42,43,44,, wanneer de erfgenamea 
vati een lafthebber, gehouden zijn. 
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de fake ten einde te brengen p. j ig . 

n '44» 
Leengoederen of tn Fneflandt zijn p: 

128, n, 18, 
Leenrecht wat of, en waerom in Fne

flandt niet feer bekent p: 327» n,4, 
5, hoe menigerley , p.328, welk de 
oorfprong der leenen , en van wat 
volkeerft ingefteltp-. 329, n, 15, voor 
wat rijt , en op wat conditien eer-
tijts gegeeven, üoe nu gepraftifeert 
worden n, \6,17, hoedanig de fuc 
ceflie daer ontrent gereguleert is 
p: 330, n, 20,21.22, of een vafal het 
leenrecht mag vervreemden n, 23, 
wanneer en waer door het leen ver-
looren gaet n. 24. 

Leenen waer op by ons yemant ftu-
deert van wat natuir en gebruik 

p-33r.n. 2£. 26", en volg. 
Leenmanfchap neemt'niet wech d'Op

permacht b: 1.6.19. 
Legael hypoteek ziet Pant-recht uit 

de wet. 
Legaten wat , fijn geen gefchenken 

eigentlijk genoomenen waarom niet 
p: 2,69. n. 23. konnen wel by den 
Teftateur by fijn leven gegeven wor
den n.4, wat goederen gelegateert 
konnen worden p: 270, n. 7. of ftadts 
of kerke goederen, of materialen 
van huifinge band, fpijker, en na-
gelvaft fijnde te regte gelegateert 
worden , en of ook de prijs derfel-
ver geëift kan worden n. 8.9. of 
goederen by de wetten of koftumen 
vanden lande aen feekere perfoonen 
verboden te varvreemden defelve, 
ofte deffelfs prijs kan gevordert wor
den, of, van goederen die niet inde 
weereltzijn n. 10.11.12. of en hoe 
verre een teftateur de goederen van 
fijn erfgenaem kan legateren p/27r. 
n. 13.14.15. of, en hoe verre an
der lieden goederen kan wegmaken 
n. 16,17.18 goederen te pande ge-

S T E R. 
fet, en gelegateert wie defelve moet 
loffen n. 19 wat regt den legataris 
heeft indien 't verpande goed ver
kocht is p.-272.n.20. of, en met 
wat efFeÊt. een Legataris fijn eigen 
goed kan toegemaekt worden n. 21. 
22.23,24 alwaer een remerkabel 
exempel, wat regt indien de lega
taris't beipcokene goed voor of na 
des teftateurs doot't fy door een 
profijtelijken, 'tfy door een lafti-
gen titel heeft verkregen p.'273. 
n.26.27, of, en tnet wat efteQ: de 
Actiën en crediten konnen gelega
teert, of geremitteert worden p:274. 
n.30. en volg: hoe verre defe be-
vrijdinge van defchultgeextendeert 
wort n. 34. p: 275. n. 3$- of de erf
genaem belaft fijnde de fchultbrief» 
ofte het pant aen den legataris over 
te geven, de fchult daer door ge-
remitteert wort n.36. 

Legaten aen wat perfoonen konnen 
gemaekt worden, Regel daer van 
of, en hoedanighaen onfekereper
foonen p: 287- n. 1. 2. en volg: wat 
van een legaet wort aen titio ge
maekt als den teftateur twee vrien
den heeft van defelve naem n.3, 
legaet dat iemant aen fighfelf heeft 
toegefchreven, of doen fchrijven 
in een anders teftamentis onnut n, 7. 
item gemaekt by een dochter welke 
onder de twintig jaer, ofte een 
Jongman onder de vijf en twintich 
jaer tegens ouderen of-mombaren 
confent getrout, aen hunrefp: egt-
genoten gemaekt hebben n.8. item 
tuflchen perfoonen, die ongeoor-
lofde huwelijken aengegaen heb
ben, en tot wiens profijt de ge-
maekte legaten verblijven p: 288. n.9; 
10. i r . of, en op wat voet aen on-
regtfinnige gemeenten konnen ge
maekt worden n. 12-13.14. of aen 
onregtfinoige Perfoonen in 't parti

culier 
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R E G I S T E R . 
Culier n>\$, explicatie van't Plac-
caet van den 10, December 1655". 
teger.8 de Pausgefinden n, 1&17, 
p.' 289, item van 't Placcaet van den 
4. oclober 154.0, waer by alle giften 
by teltamente, legaten, van on-
voerhjke goederen & c gemaekt by 
mindere dan 2f, jaer aen haer cu-
rateurs.bewaerders &c. worden voor 
nul en van onweerden verklaert 
p: 290,291, of , en hoeveel aen 
baftaerden van vader of moeder 
kan gelegateert worden n,??, om 
wat reden en misdaden iemant van 
' t legaet berooft wort (o ten regar
de van den teftateur, als van het 
teflamentfelf fiet pizçi. n.36. $.291. 
of, en wanneer defelve legaten by 
ons aen 'tlant of den Fifcael verval
len , fiet p: 192. n.39. p: 29- 3. n.47. 

Legaten wanneer konnen geeift wor
den, of, en in wat gevalle defelve 
konneti gevordert worden wanneer 
de erfenis uit'tteftamentnietisaen-

f ;evaerdigt p: 304.305. wat regteen 
egataris heeft indien den erfgenaem 

fich jaer en dagh te foeken brengt 
n. 12. 1.5. In wat gevalle de erfge
namen eik voor fijn erfportie, of 
voor't geheel korinen aengéfproken 
worden n. 14 .?. 16. hoe verre een 
mede erfgenaem 't legaet aen hem 
voor uit gemaekt kan eiffchen p.¾cö. 
n. 18.19. en volg: wat en hoe me-
nigerley Ac"Hen den legataris gefcha-
pen fijn om 't legaet te vorderen 
p.307. n. 23. 24. van wat tijt,vruch
ten, profijten, of intereffeng'ad-
judiceert worden n.î6.27 wanneer 
defe Adtien aen de erfgenamen over 
gaen p. 308. n.28. 29.30. wanneer 
defelve met effeft konnen aenge-
ltelt worden n. 27. 

Legaten over de hantofteneenemael 
met andere legaten overeen koomen 
p-309,0, 2, wat zijn n, 3, aenwien, 

en met wat effect, kan belafl; wor
den n, 4, 5, 6> In wat gevalle het 
genoeg is dat het in het bloet van 
den Teftateur blijft, en wat geval 
het præcijlelijk op 't naefte bloet 
moet koomen p. 310, n, 6, 7, 8, 
voordeelen tot luifter van de Fa
milie gemaekt, of op de zoons, dan 
op dochters vervallen n, 12,13, hoe 
veel getuigen dees Fideicommiffen 
worden vereifcht en wanneer fondec 
eenige getuigen konnen beftaen» 
en gevordert worden n. 14.cn volg. 

Legaet ( als mede een erfenis ) aen 
twee, drie, of meer perfoonen ge-
famentlijk gemaekt, indien een vati 
de Legatarifen koomt te failleren , 
't zy voor, of nae de doodt van 
den Teftateur , aen wien deffelfs 
portie koomt teaccrefceren, en op 
hoe menigerîey wijfe de legatarifen 
worden te famen gevoegt en ge
roepen , welke gevoegde voor an
deren worden gepræfereert en Wan
neer dit recht ophout. ziet in't bre
de p: 293.294- 295.296. 297.298. 

Legaten op wat wijfe gemaekt kon
nen worden, wat een f uiyer legaet 
is, wanneer verfcbijnt , en gevor
dert kan worden p. 299, n, 2,5,6,7» 
wanneer een' legaet onder mogelijk 
of onmogelijke voorwaerde, of op 
dagh feeker of onfeeker gemaekt 
vervalt en geè'yfcht kan worden p: 
300, n, 8,9,10,11, en wat onder een 
onfeekeren tijt verftaen woftn, 12, 
13, wat onderfcheit in rechte of de 
tijt op't legaet felf flaet dan op def
felfs betalinge p; 301, n, 14,15,16» 
wat recht is indien de Legataris 't 
legaet wetens of onwetende van de 
erfgenaem hangende de voorwaer-
de gekocht heeft n, 17, of doolinge 
in de naem van den Legatar s féhaedt 
n, 19, of een valfche aenwfjfinge, 
of beweegreeden 't legaet onnut 

maekfc 
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R E G I S T E R . 
œaekt p : ; o i , n. ¾r>,t.>2t» of een 
legaet voor de erf-inftellmge te rech
te gefchreeven en befprooken wort 
o, a¾, of by manier van Hraffeden 
erfgenaem fean opgeleit worden > 
wat, indien de ftraffe oneerlijk, of 
Onmogelijk is , ten regarde van den 
erfgenaem p: ;8¾, n, aç, z% °£ 'E 

ook een improbeerde .cnndirie is in
dien mijn dochter aen die of gee-
ne trout of niet trout & n-27. of 
fulke verbooden ten min.ten ten re-
fpec¾e van t tweede houwltjk kon-
nen beftaen n. 28. Meubelen ge-
legateert wat onder zich begrij
pen p: 281- -n 73. wat tilbare goe
deren n 74 of, en wanneer onder 
defelve mede begreepen worden 
&.oopnwns waren , of gelderen tot 
•koopinge van vaftigheeden gederfti-
neert en wech geleit a. 74 7f goud, 
lîlver , tin > kooper gelegateert , 
of't gemunt geit daer onder mede 
veritaen wort n. 76. 77 wat onder 
juweelen, wat onler lepaetvanal-
les wat tot des Teftateuts lichaem 
behoort, beklemt wort n. 78 79. 
hoe verre de accefloria in «lefen 't 
principael volgen, p;2?¾ n 80 -Br. 
en volg. 't legaet van mijn boeken, 
mijn klederen beheift alleenlijk die 
boeken en kleederen die den Tefta-
teur ten tijde van 't maken van 't 
TeftatiKDt gehat beeft» en niet wat 
by daer nae heeft aenaekocht, en 
laten maken p. %jï ia &$ wat on
der wijn en koorn in 'c Roomfche 
recht wat by ons verftaen wort n. 
84. 86. wat onder 't gemaekte ge-
feetfcbap, p. 284 n 87. wat onder 
een zate lants met fijn gereetfchap 
ti. 88.89 90. wat onder't legaet van 
al wat in de fpijskamer , wat in de 
keuken provifie is, n.91. een huis, 
beeft, ftuk lants &c gemaekt wat 
gen Legataris kan vorderen p,a85. 

ti.93 en volg. wieci de keur inee» 
beiprookene (brteermge of alterna-
tijf legaet toekoomt p 86 n.97 y8. 
99. oe de woorden van den 1 eita-
ttur in materie van legaten moeten 
geduit en verftaen worden p. ig^, 
11 86. p 28?. n. 9y. 96. of en met wac 
effeQ: en profijc eenfchuldenaerfijg 
fchult aen fijn crediteur kan legate
ren ¾7 -j8.of een fommegelts wegens 
ingebrachte houwlijx goed, of om 
-andere oorfaken gelegateert zijnde» 
daer nochtans geen houwlijx goed 
ingebracht was , te rechte kan ge-
vordert worden p a~6.n. 39 40. of 
fervituten pantrecht, of vruchtge-* 
bruik gelegateert konnen worden 
n 41. 41. 43. of 't vruchtgebruik 
van alle goederen gelegateert zijnde 
daer onder mede beklemt werden 
de goederen welke uit kracht van 
lideicommis op den erfgenaem koo-
men te vervallen p 177. n. 44. 45% 
alwaer twee notabile decifien , 'C 
vruchtgebruik en jaerlijxe legaten 
hoe lange duiren p. 278. u.46 jaer
lijxe legaten zijn niet een-maer 
meervoudig en a'eiFec¾en daer van 
n 47. 4S. contrary is't in jaerbjxe 
renten die eeuwigduirende zijn n. 49. 
jaeriijxe ma?ndehjke of weekehjke 
legaten aen (teeden, Kerken , Pa-
ftoor , of kotter van feekere kerk 
of 't eeuwig duirende zijn n. 51.51. 
f 3. onderhout aen yemant gelega
teert , hoe verre zich uitflrekt p. 
279 n. 54. 5).tnvclg. een fatelants 
yemant tot enderhout gemaekt zijn
de wort de eigendom mede veritaen 
gelegateert te zijn n. 56. wat recht 
een Legataris heeft indien hemeen 
feeker ibmme jaerhjx ofte de op-
komft uit een zate lants wort ge
legateert n- $9 60. Huisraed ge
maekt , wat daer onder verftaen 
wort p. 280. n, 6z. 63. en volg. wat 

onder 
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R E G I S T E R . 
©nder ' t Legaet van klederen, foo 
by de Romeinen, als by ons n, 65, 
66, p: 28I,I>,67> en volg: of aen mans 
vrouwen klederen om defelve te 
dragen , ook voor een korten tijt, 
konnen gemaekt worden ofte aen 
vrouwen mans klederen n, 70, off 
de ftoffe tot een kleet gedeftineert 
onder 't Legaet van kleederen mede 
begreepen wort n, 72, 

Legacen op wat wijfe benoomen of 
herroepen worden, hoe met woor
den , hoe metter daet p: 322, n, 1, 
2) 3> en volg: ofdoor een volgende 
codicil n,4» of, en wanneer door 
vervreemdinge en veranderinge van 
't legaet p: 323, n,6. 7» of 't vervalt 
wanneer een erfgenaemen te gelijk 
legataris fijnde, de er venis met voe
ten floot n, 8. 

Legataris heeft geen belitrec' t voor 
eode tegen een erfgenaem 0:2 .87 . 

ende vol: 
Legataris, die jets op feekeren tijt 

gelegateert is> kan cautie eiflchen 
tot verfekering van fijn legaet p.561. 

n. 24. 
Legititna wat, en op wat wijfe een 

gedeelte vande ervenis wort ge-
noemt p: 24.2. n, 2, 3, of by 't leven 
van den teftateur geeifcht kan wor
den n, 4, of gevordert kan worden 
wanneer iemant de er venis met voe
ten floot n, 5, of in 't geheel door 
de burgerlijke wet kan afgefchaft 
worden, of vermeerdert, of ver
mindert p:243, n>6> mach niet be-
fwaerc worden n» 7,8, of 't een be« 
fwaernifls is -, wanneer een ouder de 
ganfche eigendom aen (ijn kint la
tende, 't veile vrugt gebruik aen 
een ander maekt n>9, to, en volg: 
of in dien gevalle de klagte van on
heus teltanent kan aengeftelt wor
den , dan of de aeofprake'tot ver-
vullinge, vande Legitima plaetfe 

beeft p: 244, n, 13, of, en wanneer 
'teen bef.vaernifle is als de legitima 
in gereden gelde wort gemaekt 0,14, 
of een ouder kan verbieden dat fijn 
kint de legitima niet mach conver
teren tot betalinge van fijn fchuldea 

n. 16. 17. 
Legitima aen wien moet naegelatea 

worden p.'24$\ n. 17. hoe menigte 
part vande erfportie is fo ten regar
de van de ouderen, kinderen, als 
fullers en broeders 0,18119, of 
kinderen wetlijk onterft, ofte an
dere perfoonen door de Wet niee 
even nae, als de onterfde, geftelt, 
mede getelt worden n,20,21, of, 
en aen wien precijfelijk by manier 
van erfftellinge moet naegelaten 
worden ç:%^6>nt22,23, wat inde 
legitime portie wort aengerekent 

n.24. 
Leeveren, fiet eigendom door leverin-
ge. Libel, gedeelten ende claufulen van 

dien b.-2. £. 
Lijfcogtwat, hoemenigerley p.'342. 

n . i . 
Limijtfcheidinge, tuflehen wie en hoe 

verfocht en gedaen wort p:ó"20,6ir, 
en van roeijnge p-.6i\, n, 10, 

Liten en laten wat foorte van men-
fchen eertijts p : i5 n. 4r . 

Litis coM/e/?^«e,^eygenfchappen ende 
effeöen van dien b: i . 21. 

M. 

M Aetfcbappije wat p: f04, n, x, dee-
hnge des 'felfs p: 504,505:, n,2, 

¾»4,5,6 7, de effeften van een 
fimpele en uitdrukkelijke maetfehap-
pije p: 5-40, n, 4, 5, hoe verre de 
gelijkheit of ongelj'kheit zich in 
maetfehapptje uitflrekt p."405, en 
55-0̂  0,9 JO 11, & feq en wanneer 
gelijkheit of ongebjkheit verflaen 
wort ibid. hoe en wanneer maet-

C c c c e fchap-; 
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R E G I S T E R . 
ichappije door opkondinge geein- 2 6 0 . 4 9 . ^ 
digt wort p:5o7i 0,17, 18, 19,10, Menfchen, hoe menigerley eertijts in 
tnaetfchappije eindigt jloor de doot Fneflandt p: Î4, n, 40. ziet perionen, 
van een der mede genoötèTt-^i-jQ-^^Mftrlchantmerkofinteftamentenvoo.? 
n, 21, exempt in pachtenaers p.508, verteekeninge kan veftrecken pt 
insgelijks door het einde der fake 164. n.42,'45. 

Merkten, ziet vrije merkten 
Mestrecken Hraffe 

n, 23, item als een der mede ge-
nootenfijn goet verheft n, 24» actie 
uit tnaetfchappije 508, n, 25,16,27, 
28> 29, nootvallige fcbaden wor
den op het gemein gereekent ibid. 
n, 27. 

Machtgevinge, zietlaftgevinge. 
Magiftraten in Frieflandt b: 1.12. 
Maintenue wat, in wat faken, en op 

wat vvijfe gefchiedt p: 369 n. 25. 
Maintenue kan alleen voor 't Hoffaen-

geftelt worden b: i. 22.2-
Mal te zijn, wie in rechte wort ver-

ftaen p: 231 n, 24, wat onderfcheit 
tuflchen mal en dol n. 25". 

Mannen en haer voogdije over de 
vrouwen, ziet voogdije. 

Mannen of Inventaris of Rekening van 
haer vrouwen goederen behoeven 
te geven, p. 53,n,8, wat goederen 
van baer vrouwen konnen aüeneren 
foo met als tegens haer wille p. 47, 
n, 36, 37,38", 39, wanneer indealie-
natie door hare vrouwen konnen 
belet worden p: 59 ,^48 ,49 , of te 
rechte voor haer vrouwen de rato 
eaveren p:58.n, 43.44. 

Mannen minderjarig , ontfinnigh of 
ftadtskinderen , of, en wat recht 
over haer vrouwen hebben p; 54, n. 

11. 12. 
Maten, moeten over het geheele land 

gelijk zijn p.'ó¾. n.2. 
Medicijns oordeelen over de wonde 

feer enfeeker b. 3.13.10. 
Melioratien , wanneer en hoedanig 

van een huirder konnen geëyfcht 
worden p. $00. n. 2. 3,4. f. 

MennifteD waerom profijtelijk voor 
, ee» îlaet» hoe verre toegelaten p: 

b: 3.9.20. 
Matroonen welke die zijn b. 3 9.4 3. 
Metinge van landen hoe gefchiet p : 

454. n. 14. 
Minderjarige, konnen haer fake door 

pleitsackoord gefleeten, cp nieuw 
betwiften , foo haer nieuw bewijs 
voor koomt p: 536« n. 15V 

Minderjarige weefen wat recht van 
præferentie hebben , foo op goede
ren voor haer geit gekocht, als op 
de goederen van haer mombers p: 
39f, n, 29, p. 39>5,n.34., van wien, 
en om wat reden decreet konnen 
bekootnen rot vervreemdinge van 
haer vafligheeden p: 4 8 . 419.420. 

Minderjarige zijn uit 't contraf¾ 
van haer voogden niet verbonden » 
ten zy de penningen tot haren be
hoeve zijn bekeert, ofdatfy van 
hare voogden fchadeloos konne» 
gehouden worden p: 588. n. 12.13. 

14. 
Minderjarige konnen in integrum ge-

reftitueert worden, tegens fchade-
lijke contra£len , fchoon defelve 
met eede zijn beveiligd p. 563. n. 37. 

Minderjarige zijn niet gehouden, foo 
haer voogden , fonder nood yets 
verkocht hebben of quijtgefcholden 

p . ^ n . i ^ . 
Minderjarigheit oorfaek van reftitutie 

b: i. 40. 
Wat mifdaetzyb: 3,ï, 3, onvokrocke-

ne mifdaden wanneer ende hoege-
ftraft n. 4, ende volg, 

Oneigentlijka Misdaden b.3. 3. 
Dronkenfchap hoe verre van misdaet 

ontfcbuldicht b. 3.1I18. 
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R E G I 
Jïáifdaet van gequetfle MajeJleyt ende 

foorten van dien bg, ry. 
Mifdaden by wat Rechter geftrafc kon-

nen worden b: 1.24.6. 
Moeders wat recht in materie van 

Houwlijk over haer kinderen, ziet 
houwlijk. 

Moeders, of, en op wat voorwaerden 
voogdeffen van haer kinderen kon
nen zijn > ziet voogdeffen. 

Mombers wie genaemc, wat van voog
den verfchillen p. 79. n. 4, 5. p: 83. 

en 84. 
Momberfchap wat, hoe menigerîey, 

by laefte wille geftelt zijn eygent-
lijke of on-eygentlijke , n, 8, wie 
oneigentlijke mombers, en wat haer 
tnagt n, 9,10, ir,eigentiijke mom
bers wie, en wat haer magtn, 12, 
13, en volg , off en wat in defen 
de keiferhjke wetten van d' onfe ver-
fchillen p.8r, n.19, wanneer geindigt 
"wort, ziet voogdije. 

Mombers vande wet geftelc wie, in 
wat ordre fy komen p. 8i, n, 10, 
ar, aa, 23»a4, wat regt is indien 
diverfe pedoonen even na in bloe
de fijn , of ook door de overigheit 
moeten beveiligt worden p.8z, n,2f, 
26> of ook konnen verbygegaen wor
den n,27» 

Mombers van d'overigheit geftelt wan
neer, waer, en by wat overigheit 
konnen geftelt worden p.-8î, n, a8» 
29, of meer als een, en of andere 
mombers konnen toegevoegt worden 
n,30,31, of, en wie 't opgeleit is 
om te verforgen dat weien met 
mombers verfien worden p-'S?. 

Mombers, ziet vorders voogden en 
voogdije. 

Momberfchap daer uit koomt voort 
directe en contrarie aèlie prtfiy, 
n 9, & feq, hoedamgh een momber 
geduirendefijnvoogài-jreekeofchap 

S T E R . 
_ doen moet, en of hemdatbevrijtran 

reekeninge in toekomende te doen 
p-óif, n, 10,11, Üraffe der mom
bers als die harer pupillen goet on
der geflagen hebben p.616. n. 14. 

i j . 
Momber of fijn zoon of broeder aen 

een minderjarige dochter, fijn pu» 
pille, mach uithouwen p: 40. 

n,94, p.-4i. n.96. 
Mombers of voogden mogen van ba

re minderjarige geen cefilenemen» 
felfs nae 't eindigen van de curatele 

p : f 3 n . 2 0 . 
Momber pupiîle geit opftekende moet 

daer af voor renten ia. tenhondert 
betalen p - 6 , 9 - n« 12» 

Momber, in qualiteit als voogd con
tracterende , of die in eigener 
name kan worden aengefprooken, 
foo hy fijn eigen goederen verbon
den heeft, en wanneer't blijkt dat 
de penningen ten behoeve van zijn 
minderjarige fijn bekeert p.-58§. 

n. 13. 
Mondelinge pleydoijen b: 2.30.17. 

ende vol: 
Mondlgh-makinge een oppermachts-

rechc b. 1.9.23. 
Monopolien ende ftraffen van dien 

b.3.18. 
Munts- recht b: 1.9,28. 
Mutuum, ziet verbruikleeninge. 

N. 

NAmptiffemeHt b. 1.30.14, 

'Katuhlyke ftaet der volkeren 
b: I 3 f. 

Nederlanden vereenigdegeen een, maer 
7 Republijken b: .2.10. 

Negativen or.bewijfl.jk b:i.2f. 6. 
Negottorum geflio, ziet onder wint. 
Niaerkoop Wat p: 477. n. 23. haergront 

n,26, wat indien yrrtant op fijn naem 
voor een ander maer neemt p 277, 
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R E G I S T E R . 
«i 2f, heeft geen plaets in verko-
pinge van geheele ervenifîen p: 477. 
n. 2.6. nog in verkopinge van eeuwi
ge renten of gerechticheeden p'477. 
n, i.6, heeft plaets fchoon een koo
per de nulliteit van de koop alle-
geert p.477, n, 27, het regt van 
niaerneminge wort geboren foodrae 
de koop te bode geftelt wort p."478, 
n.28, en 29, heeft twee oorfakeo , 
bloedverwantfchap en buyrfchap 
p;478, n, 30, het naelle bloet kan 
niet naeren, als het repræfenteert de 
perfoon van de kooper p. 478, n, 32. 
insgelijks niec als de koper van den 
bloede is p:478;.n,33, van niaer 
netninge daer echte luiden kopers 
en verkopers fijn p: 478, 60479, 
n, 34, en 35-. mandeehebeit gaet 
voor nae bu.rfchap p. 479, n, 37,38, 
de xwijfe van naer nemen p:48o» 
n,4o, 41, 42, 43, en 44, een man 
heeft wegens fijn vrouw geen pro
curatie nodig ibid, nae de derde 
proclamatie wort noch naer-nemin-
ge noch purge toegelaten p.480, 
si, 41, p: 482, n,f, naer-neminge 
wort verlooren, ten eerften , door 
confent van die geene die recht heeft 
tot naerneminge , ten tweeden door 
ondankbaerheit, ten derden door 
verjaringe p: 481, n, 45, foorten 
van ondankbaerheit p: 481, n, 47, 
wanneer» en ofeen naerneemereen 
kooper dwingen kan tot de procla. 
matienp:4813482, tb48149. detijt 
van verjaringe eu de natuir van de 
aclie der naerneemers p:482.n. 50. 

5*-
Nootweer ongeflraft b: 3.4.8. 
.Nootweer hoe verre van dootflachont-

fchuldicht b: 3.13. iç. 
Kotarkn te maken b: 1 9 7 . 
Notaris ende fjn ampt b: 2.1.6.4-
Novatie, ziet fchultvernieuwinge. 
HnUiteit ende Machte van dien b; a. 

45- f®. 
Nuttelijkc eigendom, ziet eigendom. 

O. 

OCtroijen vvaerom geïnterineert 
moeten worden p : 8. n. 30 4,0 

Officien en waerdigheedn ho; danige 
de kinderen van de vaderlijke macht 
bevrijen p: 74, n. 4 - *6 ._ 

Officie des Rechters foo in fuppletie 
van recht als van feiten b-½ 22 

Onans fonde ongetfraft ende waerom 
-, , , „ b- g. 12.10 . 
Onbenoemde contracten wat, en haer 

foorten p. 581 11,2, 3,4, a<3iebier 
uit p. 582, n, 6, 7, 8, 9, to, i r , 12, 
& ieq. hoe wederroepelijk zijn p . 

Onderdanen hoe die verbonden wor
den door geltleeninge van haer O-
verigbeit, en wanneerp<5gi,n :2 i -

« j j - . 2 î . & f e q . ' 
Onderdanen zijn niet gehouden voor 

Godt aen de fonden der Oïerbeeden 
b. 1, 9. ende volg. redenen van d'on-
eindsge macht der Regenten weder-
lecht n. 12 ende volg. 

Onderhout is een man niet fchuldie 
aen fijn vrouw die buiten reeden óf 
Rechts kennis van hem is afgeloo-
P e n p.44-n. 10 

Onderftelhnge wat, hoe raeenigerléy 
P. 191. n, 2,3,4,5, watgemeineon-
deritellmge zy, haer gebruik, en 
exempelen p. 192, kan by verfcheide 
trappen gefchieden p. i Q ? , n>1¾ g e_ 
nerale regel van d'onderftellingln, 
19' hoe nae metdeFideikommiflen 
over een koomt p.218219 

Onderftelhnge van vaderen aen haer 
kinderen wat p: 194, „ , r , v a n w a c 
kracht n, 2, waer uit oorfpronke-
hjk n, 3, hoe , en by vvat occafie 
plaets heeft n, 4, maekt maer een 
teftamene met dat van dea varfe-r 
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R E G I 
uit, en depêndeert daer aenp; 195, 
n, <?, of, en \vanneer des vaders 
erfgenaem moet voorgaen, v,y of 
op diïerfe tijden konnen geopent 
worden , onderfcheit tuflchen de 
vaderlijke en gemeine onderitellin-
ge p: 196, twee ftokregels van bei
de onderfteliingen p: 197, n, 19, t i , 
't gebruik,, en exempelen daer van 

n. 22.23.24. en volg: 
Onderftellinge exemplaer,wat haer 00-

fprong, en gebruik p-.ioS. n. 28. 29. 
30. 31. 

Onderftellingeover de hant (fideicom-
miffare) wat , p: 199,0,4, hoe by 
outs , hoe tegenwoordig meeft ge
bruikelijk n, 5, 10, haer oorfprong 

p: 200. n.7. 8.9. 
Onderwint p. 6141 n, 3, baeit direóte 

en contrarie aäie n, 3,4,6, wat fchult 
een onderwinder boeten moet n, 5, 
gevallen, by welke de contrarie acli; 
in onderwint geen plaets heeft p-. 61 ?. 

n.8. 
Onegte kinderen hoe menigerley, en 

hoe haer ouderen ten erve ftaen p: 
24Ó. 

Ongelucken worden in geen contracten 
geboet P-'50?> n. 16. 

Schadelijke ongelucken worden niet ge
boet b.3.4.5, 

Ongeoorlofde feiten zijn aîtemael geen 
mifdaden b: 3.1.19. 

Onkoften aen een anders goetgedaen 
hoe menigerley , welke wederom 
konnenjgeeyfchtjworden, welke niet, 
welke met de genootene vrugten 
compenfeert worden &c. p: 146. 

Onroerenàe goederen van minderjarige 
mogen niet vervreemt worden, hoe
wel de verkoopingë haer feer voor-
deelig is p. 4, n, 20. Rechters moeten 
meer de iin van de wet, als de woor
den volgen, exempel dies p: 4. n. 21, 

ûjiesd¾ ende gebruik van dien b: 3. 
*¾. - 7 . 

S T E R . 
Oppermacht, ziet regeeringe. 
Oppermacht fchoon vreerat van de 

godtsdienft heeft echter macht over 
. 't uiterlijk beüach van de kerke b i . 

10. 36, ende volg. 
Oppermachts-recht ontrent de gods-

dienft b . i .10 . 
Oppermacht wort niet wech genoo-

men door dat gedwongen kan wor
den tot onderhout van verbonden 

b. 1.6-17' 
Onderfcheit van Oppermacht m Fne-

flandt ende Hollandt n 4. y-
Ontuchtigheeden hoe geflraft b. 3.12. 

10 lé. 
Onwetenfaeit des Rechters ende ilraf-

fe van dien b. 5.3.. f. 
Oppermacht is defelve fchoon de ge-

daente der regeeringe verfcheiden 
zy b. 1. 6.6. ende volg. 

Oppermacths recht wort niet veran
dert door korter of langer tijt b. 

1.6. 7. ende volg. 
Groote Oppermachts-recbten hoedanige 

zijn b: 1, 8, konnen niet onafhan
kelijk afgefcheidt worden van d'Op-
permacht b. 1.8.4. 

Opper-machts-recht ontrent de godts
dienft b. 1.10. 

Oppermgchts befchrijvinge, veïfcfaei-
dene deihr.gen des felfs wederlechc 

b 1.6. 
Verfcherdene Repabüjequen konneai 

door verbonden alstoteengemaekt 
worden, behoudens yder fijn Opper-* 
macht b 1.6.14. 

Kleine rechten der Oppermacht b. 1.9» 
Schadelijke otftoorjicbtigbeit geboet b: 

3-4 " * 
Oppermacht wort niet weebgenoomen 

door ieenmanfebap of tribuit b. 1. 
&. 17» 

Ordonnantie van niet te vertresken 
uit de Provincie b. 1.31,7. 

Ontervinge wat, en waer in vanibl-
fwijgend voorbygaen verfchilt - en 
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R E G I 
op wat manier en om wat reeden kan 
gefchieden p:233.234, en volg. ziet 
teftament onheus> 

Hooge OVerbeeden in Frieflandt b . i . 
12. 

Overheeden van fteeden ende Griete
nij in repræfenteeren niet d'ingefee-
tenen wær over fy geltelt zijn b. 

1.8.16. ende volg. 
Mindere 0\erheeden in Frieflandt 2. 1. 

Oïerfpe!, ziet Echtbreuke. 
Overfpeelder mag naer vijf jaer trou

wen p: 42. n. y. 
P. 

PAchten ende verfcheide foorten van 
dien b:3 19. 

Pant-recht wat, hoe menigerley p: 371, 
n, 1, i , by de Wet gegeeven hoe 
veel foorten heeft n, 3, hoeg'eindigt 
wort en te niece gaet foo door be-
talinge , novatie , quijtfcheldinge 
&c: p: 409, boe door 't eindigen 
van de principale obligatie ofte des 
faeks ondergang, ziet exempelen 
daer van p. 410, of, en door hoe-
danigen veranderinge p.411, n, i a , 
of door vervreemdinge van 't Pant 
aen een derde met weten van 
den eerllen Crediteur, n, 14,15.en 

Pant eigentlijk genoomen wat, in wat 
goederen merendeels beftaet, of in 
onroerlijke, of oolichaemlijke goe
deren p: 381 r,z, en volg: wat Aaien 
daer uit njfen n, 4, p: 381. n, f, of 
't eenig profijt,behalven debewarin-
ge , aen den houder geeft, en hoe fo-
danig profijt gevende pant genaemt 
wort n 6, hoe gemaekt , en hoe 
verre de vruchten daer af genooten 
mo¾en worden n, 7,8, 9, wat van 't 
conititutum verfchilt n , n , voor d'ee-
ue Ichuk gegeeven , kan voor een 
ander ingehouden worden J83, n, ix 

S T E R . 
wanneer en op wat wijfe Verkocht 
kan worden n, 13,14, -5, of, en wan
neer den Crediteur felr 't pant mag 
koopen n,ij,of, en wanneer door 
een tweede Crediteur ofte borge des 
Debiteurs van den eerften kan af-
g'eyfcht worden p:384,0,18,19,20, 
Pandt van andere lieder goet ver
kocht ende g'evinceert wordende of, 
en wat aâie uit dien hoofde tegens 
den verkooper, ofte de Principale 
Debiteur gefchapen is n, jo , 21, wat 
den Crediteur moet doen, indien 't 
Pant geen kooper ten behoorlijken 
prijfe vint ' P:38f. n. 13. 

Panc eens verlooren, behoeft den De
biteur geen nieuw weder te geven, 
noch den Crediteur 't een met 't an
der te wiflelen p;4ia.n.20.2r . 

Pant-recht uit de wet uit oorfake van 
Repara ie van huilinge wanneer, 
en wat Privilegie geeft, wat, wan
neer en hoe verre aen de Lanthee* 
ren, op der meijers goederen p: 372, 
wat aen de vrouwe voor haerhou-
lijx, en andere ingebrachte goede
ren p 373. n, 9, wat aen de kinderen 
wegens de confervatie van haer 
moederlijke en andere goederen n, 
10, wat aen weefen op de goederen 
van haer mombers n, u , AendeFif-
cus ten regarde van fcbattingen, 
cf contracten n, n legatanfen, en 
die geene die eeuwige Renten of 
huistauxatie hebben teprsetenderen 
p. 374, n, 13, 14, 15, ziet vorders 
Præferentie. 

Pant-recht aen wien , en inwatgeva!-
len door den Rechter gegeeven wort 

Pant-recht door wat woorden en ma
nier van fpreeken «efteltwort p. 376. 

Papillen waerom fchadelijk voor den 
tiaei p .ç .n.48. 

Papillen ingetoomt b. 3. io. 12. 
Recht van pardon te gceven hoedanig 

io 

wumkes.nlwumkes.nl



R E G I 
ïn Frieflandt b. 1.8,7. 

Paftonje landen, huifen', afkoopeo , 
Sec: 2iet Prædicanten. 

Paufelijke wetten waer uit haer oor-
fprong, wat haer kragt by ons p: 7. 

n. zf. 
Peenen of, en hoedanige in testamen

ten geduît worden p., 187.^43. en 
volg. 

Perfonen hoe menigerley , wiens ge-
legentheit beter is van mannen of van 
vrouwen , p. i i ,ende22, n,2, 3, wie 
wettelijk gebooren, wie onwettelijk 
zijn, wiebaftaerden, hoerkinders, 
fpeelkinders &c. zijn n. 4 5.6. 7.8. 
9 iz. 13. wie min , wie voljarig., 
buikveft of niet buikveft zijn n, 17. 
18.19.20, wie wijs, wie mal, wie 
dol wort genaemt p: 23. n. 22. 23. 
24'2f. 26 wie eedel» wie oneedel, 
wie nieuwe lieden zijn n. 17.28,29. 
30 31. hoe menigerley eertijts in 
Frieflandt zijn geweeft pr 24 n. 40. 
wie weereltlijkCj wie geeftelijke, 
Wie Rechtfinnige, wie onrechtfinni-
ge worden genaemt, welk haer voor
rechten p: 25-. 

Perfoneele qualiteiten', op yemant nae 
recht van feekere plaetfen beveiligt 
Worden over al omgedragen > en 
by alle Rechters erkent p 17 n. 36. 
verfcheiden exempelen p* 18. 

fijnigetit recht ende mar.ier van dien 
b:3. 22. 

Pkntinge op ander mans gront wat 
recht geeft p . ^ i . n , 17.i8„ 

Plantinge hoe verre de Meijers wort 
goet gedaen p: 10. n. $6. 

Pkidoijen ende exempelen van dien 
b: 2. 3a. 

Qkiàoy overgevangeniffe b: 3. 2r 2?. 
Pleit of, en hoe verre yemant van de 

voogdije uitfluit, of befnoeit p: 90. 
n. 13 14 15 Ï6. 17. 

Vletten by monde of bygefchnfte welk 
beft ' b» 1,18.5. 

S T E R . 
Pleits-ackoort hoe krachtig foo da¾ 

felve, van een meerderjarige met ee-
de wort beveiligd P-5?7-n •?• 

Pleits-ackoorden zijn van eng recht 
p: 537. n. tf. 

Tkijts • accootd wat p: 533, n, t> des 
ielfs requifitien 11,2,3, & feq , e n * 
hoe onderfcheiden wort van flechte 
accoorden ibid. 

Tleits accoorden van wie konnen wor
den aengegaen en van wie niet 

P-- 534» n- f-
Pleits accoorden over wat laken toe

gelaten worden, en over wat fa
ken verboden fijn p. 534. en 535. 

n. 6. & feq. 
Pleits accoorden fijn fookragtig, dat 

zy niet konnen verbroken worden 
fchoon 'er nader bewijs ontrees uit 
nieuw gevondene jnftramenten 
p.'53£> n, iy, exempt nopens min
derjarige, en lant of ftads faken. 

Pleits accoorden zijn foo krachtig dat 
zy door gçen dolinge vernietigt wor
den p: çi6, n, 16) & feq. ook niet 
door bekortinge overdehelfte ibid. 

n.i9> en jo . 
Pleits accoorden door bedrog aenge-
" gaen, konnen of door aenfprake 

of door exceptie vernietigd worde» 
p.$37. n.22. 

Pleits accoordens ffot , dat mitsdefett 
alle tjuœftie/i gejlelen fiilkn fijn hoe 
krachtig en hoe verre fich uitftrekE 

p.?37. B.24. 
AÊlie tut 'pleits' aceoorà p:538, n,26» 

& feq. indien een der contrahen-
ten , naelatig blijft het bedongene 
te voldoen , of de ander zijn vorige 
acTie kan hervatte» p.^38. n. 27. 

en Î 8 . 
Pleijtfaken konnen niet geeedeert wor

den p: .yic, n , ï2 . 
Plicht des rechters gefielc tegen d'ey-

genlçhap der aaien ^2 .33 .13 . 
ende volg. 

Poin» 
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R E G I S T E R . 
Pointen van officie ende interîocutie 

ten dien eynde b: 2. 33. 7. 
Pohcye inde fteden met wat effe&e 

over dienftbaerheden (fervituten) 
uitfpraekdoen, of, en wanneer van 
haer kan g'appelleert worden p: 368. 

n. ao. ai . en volg: 
Poorten en wallen der fteden vvien by 

ons toebehoren p: 126. n. 26.27. 
Pofitien poft interîocutoriam b. 2. 

24. 
Poffeffoire middelen geven ordinans 

proces b: 2.30. 23. 
'Wat poftulereti fy b: 1.18.4. noch 

10.1. 
Toåeflaten in Frieiîant haer oorfprong 

b. 1 .1 .12. 
Practijcque van recht b= 1.15 16. 
Prædicanten of op hun kerke landen, 

huifen, hoven &c> konnenmaken, 
en daer af tauxatie eiiïchen Ç:^Ï6> 
427» 418, alwaer 't placcaet van 
den 2i February lóSf, dies te nef-
fens g'emaneert j wort g'txpli-
ceert. 

Kiefen ende afretten van Tredicanten 
hoe verre politijcq b: 1.10. ço. ende 

volg: 
Præferentie ondercrediteuren wie ge

nieten p: 390. en volg: wat rege 
eigendom, erfpagt ,leenenhuisregt 
of vrugt-gebruik heeft n, 3,4, fs wat 
een verkoper die den kooper niet 
vertrout heeft n,6, 7, wat perfo-
neelen voor hijpothecairen gepræ-
fereert worden p: 391» n, 11» of, en 
Wat præferentie de falarien ende 
expenfen van de advocaten en pro
cureurs genieten n, 12,13, en volg: 
wat't lant, ontfangers , en col-
le¾eurs van 's lants fchattingen 
p.392, n,i6, 17 18, p:393i wat een 

•vrouw voor de bewaringe van haer 
ingebragt hou.vlijx goed, en tot 
wat erven , en wat goederen defel-
ye privilegie g*extendeert wort 

p: 394, n,23, wat, en wanfieerdie 
gene præferentie hebben, dewelke 

.gecrediteert hebben tot reparatie» 
fcoopen, of bewaren van enig goed 
n,24, i5, en volg: wat minderjari
ge op't goed voor haer geit ge
kocht p: 395, n, 29, wat die gene» 
dewelke lemant uit flaverny ver-
loll heeft p: 396» n,30! wat de fis
cus of't lant ontrent aûdere aftic 
als uit hoofde van Ichattingen voort
komende n, 33, wefen op de goe
deren van haer voogden en andere 
n, 34, regel onder de hijpothecaire 
crediteuren n,3f, hoedanighdetijt 
inde præferentie geconfidereert wort 
n>36» en van wat tijtaf de hypotbee-
ken gereekent worden p."397,0,37, 
38, wat regt een bankhouderopde 
verfette meubelen heeft n,4o, wat 
een fpeciael hijpoteek boven een 
generael p: 398, n, 4r, 42, vvat de 
claufula conftituti in defen opereert 
n, 43.44.4f. wat Præferentie hij— 
potheek in een pubhjk infirument 
heeft p: 399. n. 47. wat reverfalen 
n. 28. wat de betalinge ende uit
koop van den eerften crediteur aen 
de laefte geeft p:400 n. yo. yi, f2. 
wie fodanigen betalinge aen dea 
eerften crediteur konnen doen p:4oi. 
n. ƒ3. wat regiftratie in defen ope
reert, en op wat wijfe moet ge-
khieden, en diverfe intricate ca-
fus van dien p: 401.402.403. hoe 
nauw de tijt daer inneg'oblrveert 
wort p.-404. n 62. wat, en voor 
wie de grontheerenoptweejaerhuir 
præferentie hebben n 6\ of, en 
wanneer de eerfte crediteur de laefte 
kan beletten om haer gemene debi
teur t'executeren p."4 >5 óç wat 
regt het ft rp het goed , of de pen
ningen by een latere cred'teur ver-
kogt, of oncfangen n, 66- 67. en 

vnl¾r 
Præ-
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R E G I 
?ræferentie of, en onder wat per-

fonele crediteuren plaets heeft 
p:4o<î. n. 71. en volg: wat præfe-
rentie de fiscus aldaer heefc 0,17. 
wat diegene » dewelke gecrediteert 
heelt tot koop of bewaringe van 
enigh ding fonder hijpoteek daer op 
te bedingen, wat een bruidt die baer 
homvlijx goed voor af heeft betaelt 
n, 73. wat die gene die by en pu-
blijk perfoon geit neergeftelt heeft 
n.74.: of, wanneer, en voor wat 
geregte arreften præferentie genie
ten n. 75. p: 407.0.76 77, 

Præparatoire getuygemflen b: 2. 27. 
58. 

Precariura, ziet beedleeninge. 
Præfcriptie, ziet verjaringe. 
S'rajùmptien veele t'famen altemets 

beftant tot condemnatie b.3.22. 
10. 

Præfumtien , foorten, exempelen , 
ende kracht van dien b: 2.28» 

Vrœfcriptie van boekfchulden b. 2. 1$. 
Vrajentatie in cas van appel b: 2. 45. 

XI, 
Præfentatien foo lange van partijen 

niet zijn aengenoomen , konnen 
herroepen worden p.<>o3,n.22. 

Trafenteeren op de Rolle b: 2.22.1-5. 
Presbyterianen b. 1.10.8« 
Private inftrumenten haer kracht b. 2. 

16,38. 
Privilegiën en Octroijen wanneer 

kracht hebben p. 8, n, 36» waerom 
g'interineert moeten worden n. 39. 

40. 
Privilegiën van rechtbanken b: j , 25. 

van weduwen, weefen, ende ande
re miferabile perfoonen n, 2, het fel-
ve privilegie kan worden gecedeert 

n 20. 
Prijfeeringe (tauxatie) van meubelen 

of, en waerom by ons noodigvoor 
de nieuw-getrouwden , en wat de 
roomfe wetten daer van zeggen p: 

S T E R . 

Proces in cas van fommatie b. 2 40. 
37-

KortftevvechvanTroces b: 231.18. 
Proclamatien tot á'executïen b. 2. 4.0. 

3ï> 
Trocureurs haer befchrijving ende on-

derfcheit ende nootwendigheit der 
felver b: 1, 17, 1, ende volg, hare 
procuratien hoedanig n, 7, plicht van 
een Procureur n , n , Procureurs pu-
blijk geen eigenaer$ van faken n, 
12, ende volg, ook noopens appel 
n, 18, wanneer readfumptie van noo-
den n, 21, is niet gehouden boven 
lijn laft n, 23, ende volg, op wat ma
nier procureurs ampt geeindigt wort 

n. 27. ende volg. 
Procuratie by intendit vereifcht b: 1. 

2 .9 . 
Pronunciatie van fententien b.' 2. ¾y. 

21 . 
Procureurs vernieuwinge b:z. 32. 
Proportie Aritmetique en Geometri-

qne wat, en waer in verfchillen p: 
2. n. 10.11. 

Proteften haer kracht b: i, ¾ç. 3. 
Protocollen volgens Ordonnantie bui

ten praetijcq. b: 2. 26 8. 
Provifioneele condemnatien b. 2.30, 
Tublicatk van bewijfen b: 2.24,32. 

Q. 

Q UaàruplijCq b: 2.22.2. 

Qualiteiten van een goet rechter 
"" n. 12.20. ende volg. 

Qitinquenelkn b.2.43.1r. 
QujMuflkeeren wanneer geoorloft b: 2. 

2 2 3 . 
Quitantie , moet binnen 30. dagen 

wederom ge eifcht worden , foo de 
penningen niet betaelt zijn p: 557. 

n. 7. 
Quitantie gepaffeert van een feekere 

fomma > fonder byvoegfsl, dat de 
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•penningen in verminderingeontfan-
gen zijn , of voor 't geheel, wort 
niet verftaen voor de geheele fchult 
gepafleert te zijn ' p.66$. n, 7. 

Qtmantie gepaffeert by' t ontfangen 
der laefte penningen, met meldin-
ge dat het refterende betaelt is, 
ftelt vaft , dat de geheele fchult 
voldaen is p: «566, n, loj generale 
quitantie ftrekt zich niet verder uiti 
als ten oplicht van de fake , waer 
op de quitantie flaet, dat gepaffeert, 
fonder meldinge van eenige fake, 
foo worf verftaen dat alle andere 
fchult gedoot is n, i r , n> generale 
quitantie gepaffeert zijnde, fonder 
meldinge dat'er vooren particuliere 
quitantie gepaffeert was, geeft præ-
iumptie, dat'er twee reis betaelt is* 
't gene vooren in de particuliere 
quitantie is uitgedrukt n.13. 

Quijtfcheldinge wat p. 6Ó4» n, 1, kan 
in?t geheel of ten deele gefchieden 
ibid. in akernative fchulden foo het 
een wort quijtgefcholden » foo is de 
debiteur geheel vry n a. 

Quijtfcheldinge aen een der fchultge-
nooten,bevrijtdeanderep:6i54.n,3. 

Quijtfcheldinge van wie kan gedaen 
worden p: 664.» n, 4>?> onderfcheit 
tuffchen quijtfcheldinge en quitantie 

n. 6.7. 
R. 

R Aedgeever is uit bedrog gehouden 
p: jfn. fix-n. 10. en z i . 

Rapporteeren van proceflen b: 2. 35. f. 
R-eadfumptie van proceduirenb;2>32j 

behoeft geen nieuwe procuratie n. 6. 
Reconventie, verklaringe ende wijf-

van dien b; 1.30. 
Reconventie cf die by een ceffionarius 

van den fchuldenaer moet worden 
geftaen p: ?2z 523. n. 3. .3.34, 3? 36. 

Reeders en koopluiden, hebben geen 
aftie op die geene met de welke 

S T E R . 
hare Schippers en facloors gecon-¾ 
traheert hebben , ten zy aüeec 
nutliji. , wanneer de fchippers of 
fa&oors niet betalen konnen n, 19. 
als veele reeders een Schipper of 
veele Koopluiden een Fa-aoor heb
ben , hoedanig yder verbonden is 

n. 20 . 
Eerfte regeeringe van 't menfchelijk ge-

flacht j b-,14. 
Reedenen die de regeennge der volke

ren hebben doen flicbten b: 1,1.7, 
ende volg. 

Regeeringe der volkeren hoe meeni-
gerley b:i 3.4,. 

Regeeringen vrywiîlig of gedwongen 
0 b . I . I . I f . 

Gemeintens-wijf- Regeeringen onge-
maklijk b : i .4 .» . 

Abfuluite opdracht van -Regeeringe bs 
1.4.5. 

Veranderinge van gemeintens-wijfe I¾-
geeringe in die van weinige of een
hoofdige . . b ; -• 4» 

Wat foortevan -Regeeringe m Frieflandt 
2y b ; i . 10. 7. ende volg. 

Onderlinge onderwerpinge van volk 
ende Regenten wederlecht b: 1 5.16. 

Macht van regeeringe hoe groot ende 
verfchsidene opinien daer van b. ¾» 

ende volg. 
By de Regeeringe van weinige of een

hoofdige fonder dwang gefticbt, is de 
felve macht die by 't meerdergedeel» 
te des volks in een gemeintenswij-
fe regeeringe b: 1,4.8. ende volg. 

Alle regeeringen doogaens te houden 
voor gewïllich num 16. zijn alle van 
Godt, doch ook echter van menfche-
lijke infettinge n, 19, uit genooroen 
de joodfche Rechteren n. 10. 

Namen der Regenten geeven niets tot 
hun recht ~ b:i.6. i r . 

Reedenen van dat het volk altoos 
meefter moet zijn van de Regenten 
wederlecht b: 1.'.$, 1. ende volg. 
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^genten van 't lant hoe genoomen b: 

.. ." , „ 3-9-4°-
Regenten zijn. niet altoos dienaers van't 

volk hebben ook geen oneindige 
macht 1.4.13. endevolg. 

Regittratien wat, wat in Hypotheeken 
opereeren, hoe moeten gefchieden 
p. 40a, diverfe remerques daer on
trent p: 403, koomen op een mo
ment ende minuit aen p.-404, n. 61. 

Regiflratie van fententien b: 2. 3 f. 
1 3 . 

Recht, of wet, ziet Wet. 
Rechtbank dien yder ondecworpan is 

b: 1. 22. 
Rechtbanks veranderinge over 't zá-

menhang van faken b: 1.29. 
Rechtbank wegens faeks handel vvaer 

ende hoedanig b: 1. 24. 
Extraordmaris Rechtbank ende oorfaek 

van dien b.2.21.9, ende i r . 
Rechtbank van geprivilegieerde faeken 

b: 1 26. 
Rechtdagen ende vacantien in Frie

flandt b.1.43. 
Recht des Konings by Samuel befchree-

ven hoedanig b: 1. f. 18. 
Rechts-eeden b. 2. 34. 
Grond-regels van Rechte hoe verre 

dat de Handelingen in Frieflandt 
voorgevallen en voltrocken , in an
dere landen in efFe£l konnen wor
den geftelt en V/c« y>ersâ p: 13. n.4. 

56-
Recht van Frieflandt hoe verre in an

dere Landen geit in handelingen in 
Frieflandt voltrocken en yife Verp 
p: 12, n, 1,2,3, de grond-regels daer 
van p: 13, n, 4, f, 6, de Hellingen 
daer uit vloeijende 8,9,1 o, haer ge
bruik en exempelen 11, r% en p: 

14 if. 16.17 18.19 20. 
Recht van oorloch ende vreede niet 

afgeftaen by de byfondere provin
ciën b: 1 8. ende volg. 

Voor werp van Rechten, hoe meeniger-

: T E R. 
ley, en welke p: ia. n. 66 

Rechter ende befchrij vinge van dien, b. 
1.15.6. 

Rechters, hooge, of lage hoe verre 
aen de wetten of billikheit gebon
den zijn P-'3«n- ' ? • 

Plicht des Rechters b: 1.15,2?, wie 
geen Rechter kan zijn n, 26, wie in 
wat faken geëxcufeert worden n. 29. 

ende volg. 
Rechters plicht in 't ondervragen van 

getuigen b-. 2.24.14- ende volg. 
Rechters en Overigheeden mogen geen 

gek leenen van die geene die voor 
haer te doen hebben, en wat ftraffe 
daer toe ftaet p: £. 43 27-

Wie recbtbeftandig zijn bs 1.1 f. 39. ende 
volg. 

Rechtsgeleertheit wat, waerinbeftaet 
welk haer einde p. 11 n, 1, 2, 3, waer 
uit moet gehaelt worden n,4> Ge-
rechtigheit wat, is tvveederley han
delbare en verdeelende > wat handel
bare , wat verdeelende gerechtigheit 
zy , waerom foo genoemt, tot wel— 
ken foorte de ftraffen der mifdaden 
behooren p. 2. n. f. 6.7. en volg. 

Rechtsmacht ende rechts-dwang, on-
derfcheit ende befchrijvinge der fel-
ver b: 1, i. 4. 

Rechts-dwang ende onderfcheit des 
felfs in klein ende grootej endeby 
wien de felvein Frieflantzy b: i, 14, 
4i,ende volg, einde vaö rechtsmacht 
ende rechts-dwang n 53. ende volg. 

Rechtsmacht noit erflijk n. 7. 
Wie reehtfpraek hebben fonder executie 

b: 1.14. 3. ende volg. 
Hgcbtfpraeke op name van d'Heerlijkbeit 

b: 1.8 2 f. 
Reduäie ende des felfs recht b: 1.21. 

19. ende volg-
Reekening , bewijs , en reliqua van 

minderjarig** goederen, çiet Voogåen% 
Wanneer reekening doen. 

Religie hoe verfcheiden in Frieflandt, 
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welke toegelaten ,< welke verboden 

p. 2ç. en 26. 
Remonftrantien, maekfel ende kracht 

van dien b: 2. 29. 
Renten , ziet woeker. 
Rente, ziet Eeuwige rente. 
Renunciatie van Produ&ien ibid. 
Reparatie van huifinge , wat hypo

theek en preferentie geeft p. 372. 
Hgplijcq b: 2.22.1. 
"RfpreJJalkn b: 1.9.3Ö. 
Reprobatien b. 2. 24. 36. 
Reproches van bewijfen b: 2,24.33. 
Hepublijk ende befchrijvinge van dien 

b: 21. 2. 7. ende volg. 
Verfcheidene Republijcquen konnen door 

verbonden als tot een gemaekt wor
den , behoudens yeder haer opper
macht b: 1.6 14. 

Of requeft. rechtbank verandert b. 1. z6, 
9. Requelt exceptioneel ib. 

Requeften ende verfcheidene zoortetx 
van dien, met refenptie, contrare-
fcriptien, reauditien &c. b: i« 34. 

fyfpijt brieven b.2-43, 
Reftitutie inintegrum, ziet herftellinge 

in 's geheel, 
Reftitutie, ziet herftellinge in 't geheel, 
Reukelooie pleiters ende haer ftraffe 

b: 2 36. 
Ĵ eVjfj effeQ: ende manier van dien b: 2. 

46. 
J$$\ys van revijs b: 2.46. i8« 
Groot reV¾M ende wijle van dien b. a. 

. . . 47-
Relocatie van injunen ongebruikhjk 

b:¾. 10. y. 9. 
fyof ende ftraffe van dien b.3.6. 
Hpomfe wetten hoe verre in Frieflandt 

gelden, p. 7. n. 30. waerom in Frie
flandt fuiverder worden.onderhou-
den als elders in de weerelt p. 9. n. 

47-

S T E R . 

s. 

SAken hoe in rechte genoomen » 
voor 't tweede voorwerp van de 
Rechtsgeleertheit, hoe meenigerley 
p: iz-j, n, i> 2, 2, en volg: wat Li-
chaemlijke faken zijn,wat onlichaem-
lijke n, 3. en 8, wat roerlijke , 
wat onroerlijke , en wat daer 

.. onder begreepen n,f,6,7, Actiën 
en Gerechtigheeden onder lic
hamelijke of onlichamelijke goede
ren gereekent p: 1.4. n, 10.11. na
der verdeelmge van lichaemelijke 
faken n, 12, en volg. wat faken nie-
mant toekoomen , of algemein zijn, 
n> 13,14, i?> wat faken den ftaet toe-
behooreo p- 2:5'» n, 17.18,19, wat 
faken de üemeinten n, 22, 23- 24» 
Heilige faken welk by ons , welk 
eertijts in't Roomfe recht n. 25. 

Salarkn ende recht van dien b: », 39.' 
Salvatien b: 2. 24 39. 
Schadelijke uitwerpinge uit yemants 

kamer b: 3 3 7 . 
Schaed en baat, ziet gemeinfehapvan 

fchaed. 
Schaden , ziet intereft. 
Schade ende ftraffe van dien b: 3.4, 
Schade aen menfchen hoe geboet b: 3, 

4, 20. 
Schaeken van vrouwen b: 3 6.18: 
Schatten verborgen, gevonden wie d'ei. 

gendom verkrijgt p: 130. n. 22.23. 
Recht van fchattingen b: i.8. i r . 
Scheidinge van Bedt en Tafel om wat 

reeden wort toegeftaen P-43-
Scheidinge van gemeinfehapvan goed, 

bed, en tafel hoe by ons gepraöi-
feert woit p: 64. n. 28.2?. p. 66. n.43. 

44.47. 
Schenkioge wat en hoe menigerley 

p.f2f. n. 2. 3.4, hoedanige fchen-
kingen geregiftreert jnoeten wor
den p : $15,52a. n,5, <5. 7. & feq; 

onder-
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onderrcheit tuffchen fchenkinge no-
der te levende, en ter fas.c des 
doots p:5i6. n,^ 10. p . p ó . n. 13. 
14. veriuim van rsgiftracie van wat 
effeâ p: $27. n,i2> manier van fchen-
kinge onder levende p.527 n. 13. 
vereifcht nootfakelijk acceptatie van 
den donataris p 527. u, 13. wie 
fchenken kan en aen wien p:527. 
n. 15. & feq. van fchenkingen tus-
fchen man en vrouw p:s28. 529. 
n. 18. & feq. wat goederen ge-
fchonken konnen worden p. f29. 
n. 28. Onder fchenkinge van alle 
goederen worden geen toekomende 
verftaen p: 529. n,29. of fchen
kinge van tegenwoordige en toe
komende goederen geoorlofc zy 
p-f¾o. n.30. a6tie uit fchenkingen 
p, 530. n. 31,32. of £en fchenker, 
het gefchonkene niet konnende le
veren , het intereft moet boeten 
p. f.ji. n. 3334. om wat redenen 
een fchenkinge te nietegaet p. -31, 

en f32. n.25&feq. 
Schenkinge ter fake des doots waer 

inne met legaten over een koomt, 
waer in verfchillen p. 324.325:. hoe 
en op wat wijfe by Teitament kan 
gedaen worden P'324. n. 3. 4. of 
de Falcidia en trebelhanica indefelve 
plaets hebben p. 325.^7.8. of, en 
op wat wijfe een zoon onder va
derlijke magt , of eea getroude 
vrouw kbnnen fchenken n.9.10. 
wanneer de eigendom van defege-
fchenken overgaet, wanneer en 
waer door defe fchenkinge wort ge
houden voor een fchenkinge ter fa
ke dîs doots, wanneer voor een 
gefchenk onder levenden n, I2>i3. 
p. 326. n. 14.15. en volg. waer voor in 
gevalle van twijffelinge wort gehou
den n. i8 of defe fchenkinge regi-
ftratie onderworpen is fofe over de 
duifent rijxdaelders monteert n- 19. 

S T E R . 
om wat ooifaken vervalt, entenie-
te gaet n. 20.21. 

Schepen of onder roerende, ofte on
roerende goederen gerekent worden 

p. 123. 
Scheeps breuken p.688. n. 1.2. & feq. 

tot wiens prorijte defelve koomen 
0.7» 

Schipper niet willende accordeeren mee 
den koopman over de vragt, kan 
voor de magiftraet geroepen wor
den en gedwongen p 684. n.4. de 
koopman als dan het goet niet le
verende, moet den loon betalen 
n, ƒ. item als de fchipper binnens 
lant geheuirt is, en buiten 'slands 
belet wort te laden, dog buiten 
's lant gehuict fijnde betaelt de koop
man maer de halve vragtibid. moet 
de fchipper wachten nae de koop
man , zoo moet defe de legdagen 
hem vergoeden n, 7, egter is de 
fchipper indien hy wil nae vijftien 
dagen wachtens vry ibid. de fchip
per binnen 's lands belet worden
de , zoo hy daer gehuirt is, zijn 
beide en fchipper en koopman ,vry 
rt.ö-vordere by forulerheeden tufTphea 
fchipper en koopman, ziet {̂ 685% 

686. 
Schrifmyren hoedanich tejtellen b. a. 

22^9. ende volg. 
Schriftelijke verbinteniffe wat p-5'54» 

n, 1, heeft geej/kragt dan nae ver
loop van tvv^e jaren n, 4, of een 
fchryver pàe verloop van twee ja
ren, tor bewijs wordt toegelaten 
dat jåé penningen niet getelt fijn 
P:55f >n» ¾ w a t middelen een fchrij-
vervan ' t handfehrift cf obligatie» 
gefchapen fijn , binnen de twee ja* 
ren , foo hem de penningen niet ge-
telt fijn n,9» ziet voorts Exceftie 
\an ongetelden gelde-

Schuit in contraéten wat $,464, n,30, 
is drierley ibid. wat grove fchult is 

D d d d d 3 " ) ? Ï ^ 
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tl, 31, wat middelmatige fchult is 
11,3a, wat gelinge fchuk is 11,33, 
wat fchuk geboet wort 0,35,36, 
37, en p. 465, n, 38, in uitgeproef-
de wijnen wort de geringtie fchult 
geboet-

Schuit hoe verre iemant vande voog-
dijeuitfluit, ofbefnoeit p.-go.n- 13. 

14. if-16.17-
Schultgenoot, fonder ceflie het geheel 

betalende, heefc nochtans a¾ie op 
fijn mede fchultgenoot tot fijn aen-
part p: f94. n, 17.18. 

Schultgenoot is vry, wanneer deeene 
, mede-fchultgenoot, den eed hem 

van den Crediteur opgedragen ge-
daen heeft p: 544., n,1¾. item als de 
eene fchultgenoot den crediteur een 
nieuwe perfoon heeft geleevert, 
maer niet als hy nieuwe verbinte-
niffe heeft gepaffeert n, 14.15, de 
crediteur van de eene fchultgenoot 
de helfte eyfchende, wort niet be
let van den felven noch de andere 
helfte te eyfchen , ten zy Wijkt, 

' dat hy niet meer van hem dan fijn 
helfte heeft Willen eyfchen r>. it5. 

Eeden van een der fchulgenooten gedaen 
op't opdragen van den crediteur be-
vfijt den ander fchultgenoot p. $94. 

n.13. 
Schuit vernieuwinge van wat effeö p: 

70.n.9,10.11. ia, 13. 14-15. i6-
Schultvernienwinge die nootfakelijkis, 

gefchiet door litisconteftatie 2-671, 
n, 17, waer in defe fchultvernieu-
vvinge beftaet ibid. defTelfs onder-
fcheidene effeclen van de gewillige 
fchultvernieuwingeibid. en n. <8 19. 

Schultvernieuwinge wat. p:668 n , ï , 
is of gewillig of nootfakelijk ibid. 
gewillige rchultvernieowinge op wat 
manieren en in wat foorten gefchiet 
n, 2, 3, fchultvernieuwinge wort 
niet verftaen ten zyfulx uitdrukke
lijk wort uitgedrukt p. 669» n, 4, wel 

S T E R . 
verftaende» foo de crediteur de vol 
rige obligatie noch kan toonen , 
maer de obligatie vernietigt zijnde, 
foo wort verftaen fchultvernieuwin
ge te zijn ibid. 

Schultvernieuwinge gefchiedt als de 
foorte van de obligatie wort veran
dert, met quitantie van de vorige 
verbinteniffe p: 609, n, 5,6, item als 
de perfoon van defchuldenaervvort 
verandert n, 7, 8,9,10, of dat kan 
gefchieden, als de gedelegeerde» 
geen fchuldenaer is van de eerfte 
debiteur 9:671. n.13. 

Schultgenooten wat p.ççjzjn, 1, en op 
hoe meem¾erley wijfefy verbonden 
worden 0,3,4 ,5 , yder van haer kan 
voor 't geheel niet worden aenge-
fprooken ten zy dat'er renuntiatie 
is, van fpliffing recht , anders be
neficium divifionis p: 593, t i '7,8 9» 
10 ten zy de mede-fchultgenoot» 
of niet kan betalen, of uitlandig is 
n, 11 de eene fchultgenoot betalen
de is de ander vry p. 594, n> 17, en 
warneer de eene gequiteert zijnde* 
de ander vry is ibid. eenderfchult-

f enooren kan fuiver, de ander on-
er voorwaerde verbonden 2ijn p: 

$95. n. ig. 
Schultvermenginge wat p: 674, n, 1, 

wanneer gefchiet n, z, 3, een credi
teur erfgenaem wordende van fijn 
debiteur, foo gefchiet door de fuc-
cefïie, geen confufie van de hypo
thecaire aöie , die den crediteur 
competeert n, 2, een crediteur erf
genaem wordende van een der 
fchultgenooten , foo wort de ander 
fchultgeiioot niet bevrijt p: ^7f, n, 
4, een creditnirerfgeuaem worden
de van fi}n debiteur, en belail fm 
de erraiifle over te eeeven , foo 
gefchiet geen fchulcvermenginge 
met effeft ns 5, als een erf¾enaem 
inventaris maekt foo gefchiet nok 

geen 
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geen fchuîtvermenginge n.6. 

5chüitvernietinge van wat effe& p 674. 
n.2. 

SeÊlen > hoemeenigerley in Fiieüandt, 
welke toegelaten > weike verbooden 
zijn p. 25. en 26-

Senatus confultum Vellejanum, ziet 
borge. 

Sententies flijl > formeendekeden van 
dien b:z. 3f.24. 

Sententien b;2.g5. 
Sententies kracht ende onveranderlijk-

heit b,2>¾7, felf om nieuws gevon
dene instrumenten n. 7. ende volg. 

Servituten, ziet Dienftbaerheeden. 
Sequeftratie wat p: 549, n, 11, of fy ook 

van vaftigheeden is n, 12,14, is ge
willig of noocfakelijk n, 13. in de 
gewillige verandert de poffeffie, in 
de nootfakelijke niet ibid. wat actie 
uit f.queftratie fpruiten tot wat ein
de p: 5jo, n, 17,18» 19, & feq. wat 
fchuit geboetet wort n.ar . 

Sesenvijfcigfte penning aen wien, en 
van wien betaelt wortp.4Ói)n, I2j 
van wat goederen betaelt wort a, i¾, 
wanneer de aengeevinge daer van 
gefchieden moet p: 462. n. 14. 

Synoden ende claffen hangen af van 
de Politijque macht 0:1.10.4.8. 

Synodale reioîutien haer kracht b, 1. 
10, †4. 

Situatie van goederen in wat faken.de 
rechtbank verandert b: 1, 23, i» 

Sluickerije ende flraffe van dien b. ; , 
19.19. 

Sportukn ende recht van disn b.va, .59, 
Stadts-kinderen wie, om wat reeden., 

en op wat vvijfe hun de vervreera-
dinge van haer goederen verbooden , 

, en weder toegeflaen wort p: 430.0. 
Stadthouder b: r. 12.4. 
Staet-rechtwat, enbywienp. n.n.64. 
Staten generael hebben geen Opper

macht over de byfondere ptovin-

S T E R. 
tien b-1.6,18. 

Verfcheidene gedaenten vanStaets-re-
geeringen b. 1. 11 

Steecken van ftemmen ende recht in 
dien gevalle b: 2. ¾y. 12. 

Steeden ende gemeenten konnen geen 
gek leenen tot lafte van de Stad of 
gemeinte, ten zy 't felve tot haer 
profijt bekeert wort p.54,2.n. 26. 

Stemrecht wat, aen wien, en in wat fa
ken, toebehoort, p. 414, of, en waer-
om van 't goed niet kan gefcheiden 
worden p ^ i ^ n , f , 6 , 7 , waeromde 
Papillen benoomen, en vvaer in de 
Menniften befnoeit zijn n, f, kan 
voor een tijt by Contracle cf Te-
ftament aen een derde gemaekt en 
gegeeven worden n, 8 wanneer» 
en hoedanig yemant fijn item-recht 
mag verkoopeu n, 9, 10,1i>12, wan
neer dit ftemrecht aen den kooper 
over gaet p. 416, n, 14,15, r6> wat 
recht en actie hier uit fpruitp.-4i7. 

n. 18.19. 
Stilfwijgen of ende hoe ftrafbaer in 

misdaden b, 3.1.10. 
Stipulatie wat by outs p'-556. n. wat 

hedendaegs p-. 557, n.2. ziet voorts 
belofte. 

Straffen ende verfeheijdene foorten van 
dien b-.^.t,^. 

Strijkgelt koomt toe aen da hoogfte 
. fchrijver, foo een ander hoger fchrij-
vende van den verkooper uit ge
maekt is. P-4S5- n.¾jF. 

Studiën voor een advocaet nodicfe 
b: i, 18.14. ende voîgr 

Stuprum, ziet vrouwen fchendinge. 
Sabmiflle fo na regte, of fubmiffie 

van den-Hove behelfi; p: 37<î. n.jj. 
Submiffie van rechts-mache b. 1..14. 

ïf. ende volg: fubmiffie verandert 
geen rechtbanck als op citatie bin
nen het territoir van de gefubmit-
teerde rechter i j . 1.44.27. ende 

Volg; 
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Siibmiffie onder den hove ende kracht 

des felfs -»'• *• *7- ¾. ende volg. 
Subttitueerd rechts-macht weynig of 

niet in gebruyck b: 1.14.13. ende 
volg: 

Subftitutie, ziet onderftellinge. 
Succeffis ab inteflato, ziet erfvolgiti-

ge nae de wet. 
Saramatien tot executien b: ¾. 40.19. 
Stirceancen b: a, 40. iz, 
Sureeancen b: f. 9.14. 
Swagerfchap waer in beftaet , hoe 

verre in't houwlijk geconfidereert 
p: 39. ziet houlijk. 

T. 

TAuxatie van afkoopen wanneer 
plaetfe heeft, en tot wat prijs by 

ons vande landheren moet aenge-
noomen worden p-*333i.434» of 
tegens wille en dank vande land
heren gevordert kan worden, en 
wat de reden daer van p: 336, of 
van een huis dat tegens dank, of 
buiten weten vande landheren ge-
bout is p.337> n.,30,31, wat regt 
in twijffelinge of de landheer ken
nis heeft gehat vande bouwinge, 
•of niet p: 338, n, 33, heeft legael 
hijpoteek p : ^ . n. 13.14. if. 

Tauxatie van bomen en plantagie nae 
wattij t , en prijs gefchiet p: 338.» 

n. 34. 
Teftament wat verfchilt van uiterfte 

wille p;i58.n. ^. 
Teflamenten van Friefen gemaekt ia 

vreemde provintien wanneer goed , 
wanneer niet, p: 14, n, 13,14, if, 
van vreemden gemaekt in defc pro-
vintie wanneer konnen beftaen, 
wanneer niet n. 16.17. 

Teftament wat, en hoe inde pra&ij-
que genoomen wort, boemeniger» 
ley, de regels van die p- if9 wat 
âe gront en ziele van't teftament 

S T E R . 
is , n, 11. wat een context in 't tefta
ment beduit n, iz» en volg-, en hoc 
in praQijke genoomen wert p: 160» 
in wat voegen contraaenadmitteert 
n, 19,20, hoe meenigh , en hoeda-
jiige getuigen vereift worden p; i6i, 
of een ketter, heiden, afvallige of 
erfgenaem felf getuigen konnen fijn 
n,23, of een vrouw in mans kle
deren n, ¾4, of legatarifen , of do-
natanen of nabloet p." 162, n,i6> 
»7,18» of lemant getuige kan wee-
fen > die den teflateurs fprake niet 
kan verftaen n,29, van wie ge
fchreven kan, of behoort te wor
den p.-foi, n: 31, en volg: of en 
waerom den teftateur moetvoorge-
lefen worden p: 163» n, 35,30,37» 
wat den teftateur te doen ftaee 
't teftament volfchreven fijnde n, 39, 
40,41, wat te doen ftaet indien de 
teftateur niet kan fchrijven , of 
't merk vanden teftateur, of van 
de getuigen genoeg fijn p:i64» 
0,42,4$, of by ons ook, gelijk eer-
tijts, vande maker, en getuigen 
moet verfegelt worden, ordaghen 
jaer in't teftament nodigh fijn n , ^ , 
of de wederroepinge van vorige 
teft¾menten, of codicillen nootfa-
kelijk vereift wort «,47, claufula 
nuncupativi wat in een gefchreven 
teftament kan opereren p: 165, f i , 

• 52, wat de claufula donationis mor
tis caufâ n, 53, wat de daufuk in-
demnitatis voor degetuigen p: 166, 
n, 54,55, of een Teftateur twee te
flamenten te gelijk en van een in-» 
hout mag maken n, 5-6, wat recht. 

Teftament folemn¼el of en wanneer 
door een bloote verklaringe voor 3, 
a 4, getuigen vernietigt wort p: 230, 
n,4î, ofook voor feeven getuigen by 
monde kan gerevoceert worden p: 

4?« 
Teflamenten wanneer, en op wat wijfe 

very-
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f erydelt worden, en wie gefeit wort 
geen erfgenaern te konnen, wie, 
niet te willen fijn p: 22/, n,4f, 4.6, 
•ca volg: op wien in die gevallen de 
ervenii†e vervalt n,5i , onderfeheit 
tuilchen de oodeugentheit van aen-
ftonts en van naderhant in't ver
breken van 'f eerfte teftament p: 232. 

l(Iape o\w onheus Teftament 
jnofficieus teftament, fiet, 
Teftament onheus , en klagte onder

worpen wat p: 2 3 3 , ^ 7 , wanneer, 
en hy wien defe klagte kan aenge-
ltelt worden n, u , n , en vslg: of, 
wanneer, en welke broederen en 
fufteren defe klagte wort vergunt 
n, 14, if, p: 234, n, 16,17, en volg: 
wort de vordere vrienden en bloet-
verwanten afgefneden n , a i , binnen 
wat tijt defe klagte moet aengeftelt 
worden n, 23, gefchiet by trappen 
eerft de kinderen , als die niet kla
gen, dan de ouderen, daer nae 
broederen en fufteren p.-23C, n, 23, 
of, en wanneer tot de kinderen 
overgaat, wanneer tot andere erf
genamen n, 24,15', t*en¾¾ en uit-
komft van dele kîagte hoe verre zich 
uitftrekt , of't ganfche teftament 
vernietigt, dan r. f 't alleen verbreekt 
ten refpecle vande portie van den 
klager p.-a^, n, %6, en volg: p:?38, 
11,44, p-'23Ó> n 30,31, wanneer, 
en om wtlke redenen defe klagte 
ophout n, 32,33,34, p:239, 0,49, 
en volg: p:24o,*4i. of defelvere-
denen precijs vereift worden, dan 
of grovere , of van gelijke natuiren 
mede worden g'admkteert p: ^37, 
0,36,37,38, of defelve oorfaken 
expreflelijk in 't teftament moeten 
worden uitgedrukt n,3<j, en volg: 
op wat manier de ontervinge vor
mers moet gefchicden p-.2;S,n,45, 

en volg: 

S T E R , 
Teftamenten te maken wien, en om 

wat oorfaken verboden wort p: 177. 
en vol. of, en van wat goederen 
kinderen onder de vaderlijke magt 
ftaende , konnen tefteeren n.43,4, 
y, 6, wat ouderdom tot't teftament 
maken vereift wort a,y, 8> of wan
neer en opwatwijfe uitfinnigc, ftats 
kinderen, eenvoudige en flegte lie
den, ftomme ofte dove menlchen 
teftamenten konnen maken n,9, io, 

p: 178, n, 1 r, 12, en volg: 
Of en op wat wijfe een blind man, 

't fy een vader tufîchen fijn kinde
ren , of een ander» kan tefteeren 
p: 17S. n,i7. «8. p: S79. n.19.20. 

Of, en wanneer een misdadige, 
bloedfchender, pafquilœaker, rnei-
needige , groven ketter, vyant 
des vaderlants verklaert, teftament 
kan maken n, 21,22,23. p.'180, 

n,2jr,2<T, 
Of iemant in fijn lant niet konnende 

tefteeren , in een ander provintie , al-
waer hy'c regr van teftament ma
ken heeft, met effect kan tefteeren 
over de goederen in fijn landt gele
gen n, 27,28,2c, 

Teftamenten, welke van den beginne 
aen nietig fijn, welke naderhant 
kragtelocs worden p.- 223, n, 2, 
effeöen van 't felve onderfcheit 
p: 232, n, 55, of 't ftiîfwijgende 
voorbygaen vande kinderen inde va
derlijke magt of ook daer buiten 
lijnde t'teftament aenftonts nietig 
maekt PU24, n,7,8, 10, wat regt 
in defen indien de kinderen daer 
in acquiefceeren n, 9, om wat 
redenen een tellament naderhant 
verbroken kan woreen, of, en wan
neer door de geboorte van een kint 
n, 11, 12, of door ' t àennemen, 
of wettigmakingh van't felve p;225, 
n, 14, of, en wanneer door een jon
ger of latere verbroken wort n, 16, 

E e«e e ea 

wumkes.nlwumkes.nl



R E G I 
en voî: of een fiot van revocatie 
van ' t vorige tel lament, in ' r laefte 
Van noden is p: 22ö, n»20, hoeme-
liigerîey 't (lot van wederroepinge 
is, en welke fijn ei½tben d: n, 20, 
s i , 22, en volg: de redenen en 
exempelen van dien p: 227, n, 30, 

Teftamenten, twee op een papier ge-
roaekt, of t een fonder't ander , of 
fonder kennis van den anderen tefta-
teur kan verbroken worden p.228, 
n 32. of, en wanneer on volinaekte 
geprivilegieerde teftamenten 't eer-
fte teftamenc konnen verbreeken 
n. 33,34. wanneer onwett ige, de 
wettige en plegtige te niet doen 

p. 229. n. 25. 
Teftamenten in ' t geheel of ten dele 

door gehaek , ofgefneden, of en 
hoe verre deugen p. 219. 0 ,38,39. 
Watregcis , indien de naemenvande 
erfgenamen fijn doorgeftreken d: 
n, 39, wat regt indien ' t eerfte tefta-
ment nog in wefen i s , als 't tweede 
vernietigt wort n 40, wat, indien 
men niet kan weten dat ' t laefte regt 
en wetlijk gemaekt is geweeft p;23o. 

n 41 . 
Tijdt of, en hoedanige in deervenis-

ftellinge geieden wort p. 188. n 46-
47. p.189. 

Tooverije ende oordeel mitsgaders 
ftraffs daer van 0:3.14. 

Tractementen hoe verre executabel 
b; 2.40. 32. 

Tranfa<£tie, 2iet pleyts accocrd. 
Trebellianica lex wat , hoe veelledig 

p.' 202. n. 20. 21.22. 
Trebellianica portie of, en hoe ver

mindert wort p. 213. 11,90, p. 124, 
rs.91.92. of, aen wien , en op wat 
wijfe 't felve verboden kan worden 
n. 93 94. of door fchulden of door 

. legaten vermindert wort p. 215, n. 
-• 9&j/7.9o'.99. of door eenderde of 

S T E R . 
vierde erfgenaem mede wort af» 
getrccken, of in fchenkingen t e r 
fake des doots plaets heeft"p. ; J $ , 

Ó.K. 
Tronbeteften, ziet houwelijk. 
Trouw penning w a t , wie d'eigendom 

toekoomt p, 47. n. 1. 2. 3. 
Dubbele troutt ende ftraffe van dien 

b. 2. 11, tf. 
Trouwe, watquade t rouwe, wanneer 

begint, wat opereert p. 745-. n. 10. 
en volg. hoedanigh in de bruikver-
krijginge wert geconfidereert p . i f4 . 

B. 23.24 en volg. 
Trouween na begaen oyerfpei b. 3 . 

s i . 17. 
Tutdæ gefiio, ziet moroberfebap. 
Tweede Houwelijk , fiet houwhjk voos 

dé twede mael. 
'Tzamenkomfte van verfcheyde a&im 

over een zaek cap. i¾. geduirfaem-
heyt àer aa ien cap. 14, 

' T zamer.rottingen Van menichen 
voor gewelt gehouden b. 3 .6 .13 . 

ende n. 16. 

V. 

V Acantien te ft ellen is een opper-
machts recht b i ,n . 14. 

Vacantien ende rechtdagen in Frieflants. 
heylige dagen t' onderhouden b. 1. 

43- 7-
Vader is gehouden fijn kint met be» 

houden goet groot te maken, mits-
genietende de vrugten vanfijn kkits 
goet p.628. n.10» dog geen moeder 

ibid. 
Vaderlijke magt eindigt met geen ja

ren der kinderen p.74- n.37. 38. 
nogh doorbefonderewooningep.76, 
B. çá. door wat waardigheden der 
kinderenfy ophouf p.74 n 45 46 47. 
hoedanigh door 't houwlijk p. 75. 
n. 49. 50. en volg. de gevoelen van 
Saade daer ontrent ia twijffel ge-

trot-
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, trocken ibid. 

jMacbt der laderek over haer kinde
ren , ziet Vaderlijke macht, haer oor-
fpronk, en oorfaek, p: 7 # n 2, 3, 
byfondere regulen, en voorrechten 
foo ontrent de perfoon als goedaren 
der kinderen p: 73. 74. door wat 
oorfaken g'eindigt wort foo met 
a's tegen wille van den vader p; 
74? n, 41, en volg, p. 75, 76. of een 
Grootvader defeL'e macht mede toe-
koomt p.73 n. ¾-y. 

Vader en kint worden voor een per-
foon gehouden, d'effecten van die 
reegel p. 73,11, 26; be odt geen in
ventaris te maken, of reekeninge te 
doen van lijn kindere goet. n, 3 2, Li-
mitatien daer van n. 33-34. 

Legitimatie, ziet wettigmakinge. 
Wettigmakinge wat, tot wat kinderen 

behoort p. 70 n, 5,6,7, 8, door wat 
middelen gefchiet p: 70. n 12. 13. 

ende volg. 
Vagabunden geftrafc b,- 3 14, 12, 
Vaïte goederen worden gcreguleert 

nae 't recht der pîaetfe daer fe ge-
leegen zijn , reden daer van p. 19, 
n>45, Exempelen 47, 48. 49, 50,11-
mitatien 47, 

Venia tecatis by wien, en op wat ,v,j-
feby ons wort verfocht ende verkree-
gen p: icj . n,çá. 7.8. 

Verbant foo nae Rechte of F'ar.t-
recht geeft O ; 0 s,g, 

Verbinteniffe watp: 438, n, 5-, hoe vee» 
lerhande, alsnatuirlijk , burgerlijk, 
en gemengd van beiden, teweeten 
natuirlijk en burgerlijk te gelijk 
ibid. n, 6, wat natuiriike ver-
bintenifle zy ibid. n, 7,. exempelen 
van natuirlijlie verbintemfie ibid. n, 
io, het onderfcheit•tuffchendefeive 
ibid. n, n , nátuirlijke verbsnteniffb 
geeft geen acr.fpraek voor recht ibid, 
n, 8- wat effecten defelve nae Key~ 
ferlijk recht heeft ibid. u, 12, on» 

S T E R . 
trent welke fpecies heedendaegsde» 
fe effeäen plaets hebben p: 439,0, 
13, i4' -5» e " 16'. en hoe verre, 
wat alleen burgerlijke verbin teniffe 
zy p: 438, n, 7, exempelen van de 
felve p 439, n, 17, geeft wel recht 
van aenfpraek maer krachteloos p: 
438, n, 8, verbinten.fle natuiriijken 
burgerlijk t' famen , waer op dis 
fteunt p: 438, n, 7, geeft recht tot 
aenfpraek ibid. n, 8. des felfs twee
dei handeoorfpronk, uit contracT: en 
mifdaec ' p: 440. n. 12. 

VerbinteniiTen hoe en wanneer door 
contrarie wille verbrooken worden 

p: 673. n. 2o. en feq. 
Verbinteniffen , wanneer door faeks 

ondergang verbrooken worden p: 
683. n. 7. 

Verbinteniffen hoe geêindigt worden 
p:6§7.n.7. 

VerbinteniiTen door een ander , heb
ben ook plaets in reeders, noopens 
de contracten van den Schipper aan-
gegaen p: 589, a, 16, 17. ook in 
Kooplieden nopens de contraclea 
van haer fatTroors ibid. n, iç , 

Verbsnteniff; door een ander gêmaek't 
in wat perfoonen plaets grijpt pt 
fî6, Sr feqq een vader is verbonden 
uit 't contracT: van fijn kint, foohyi 
daer toe bevel gegeeven heeft of fulx 
goît ge keurt p.¾¾ó, n, 3,4, item fee» 
verre hy dien te nevens heeft gepco-
Bteîti p; 587, n, 7, item foo verre hy 
fijn kir.t eex.ig gele geeft om te han
delen , foo is hy tot het mede ge» 

• geevèrre tantum verbonden n, S, uit 
mifdaec van't kint is de vader niet 
verbonden , dan naedefentectieop 
de medegifte ibid: een vader is ge-
prefereert op de medegifte", foo ver- -
re hy met de foon gehandek heeft 
ibid. exempt foö hy de foon geit op 
waren heeft betrouwt, daenngaet 
by gelijk met de andere creditect-
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ren n.9. 

Verbinteniffen door een ander hoe 
plaetshebben in minderjarige p. 588. 

n 11. ia. 13. 
Verfcheidene Repubüjcquen konnen 

door Verkonden als tot een gemaekt 
worden, behoudens yeder haer Op
permacht b: 1.8.14. 

Yerbruikleeninge wat p: $39, n, 5, 
waerdefelve inbeftaetibid.n,6, tot 
wat einde die gefchiet p-. -j^o, n, 7, 
8,9, &feq. in vcrbruikleeninge gaet 
de eigendom overibid.n, i2> of een 
vërbruikleener bedingen kan meer
der wederom te fullen ontfangen als 
hy gegeeven heeft ibid. n, 14,15, een 
vërbruikleener bedingende betalin-
ge in defelvemunteof ftoffe, lydt 
de fchade of profijt , foo't geit is 
afgefet of de ware minder in prijs 
p: f41, n, ti» ¾Je dit contraö kon
nen aengaen p: 542, n, 22, Sc feq. 
geen kinderen , geen overigheit, 
geen weefen &c. ibid. &p. 543. 

Verjaringe heeft geen plaets noopens 
pandt, foo lange 't felve by den Cre
diteur is ?:Sf7-D- 8. 

Verjaringe of prefcriptie heeft geen 
plaets, in gemeinfchap van goeden-
ren p: 619.11.13. 

Verhjkinge heeft plaets nae defenten-
tie p:68o. n. 2?. 

Verlijkinge wat p: 675, n, 7, gefchiet 
ipfo jure en uit kracht van de wet 
p: 676, n, 8, moet doch in rechte op 
geworpen worden ibid. 

Verlijkinge heeft geen plaets als in fa
ken, daer in een vollenkomen gelijk— 
heit gevonden wort p. 676, n, 9.10. 

Verlijkinge heeft geen plaets daniD li
quide fchulden p: 677, n, 11, voor 
illiquide, wort ookgereekentfoda-
nige fchult, waer over wel fenten-
tie gevallen is , doch daer af geap-
pelleert is , of, waertegensreftitu-
tie verfòcht is ibid. 

S T E K . 
Verlijkinge kan gefchieden door fcbalf 

die fpruit uit natuirlijke verbinte.. 
nifle p. 677.11,13, >te"U door fcbult 
die u * mifdaet fpruit, indien fe pen-
ninglijk is p: 678.0.14. 

Verhjkinge wanneer plaets beeft in 
private fchulden tegeas publijke p: 

678 n. iy. 
Vergelijkinge of plaets heeft in de per-

foon van een momber, noopens 't 
geene dat fijn wees koomt , in de 
perfoon van een borge , noopens't 
geene de principale fchuldenaer 
koomt, in de perfoon van een foon, 
noopens't geene fijn vader koomt, 
in de perfoon van de Ceffionaris > 
nopens 't geene de cedent koomt 
en contra, en voorts in watperfoo-
nen plaets heeft p: 678, n, 16,8c 
feqq, heeft geen plaets in de per
foon van een intervenient p. 680. 

n. 2r. 
Verlijkinge een mael gebruikt zijnde, 

kan niet opgeworpen worden meen 
ander eifch p: 6 8 0 , n . n , heeftgeen 
plaets als de betalinge aen de Cre
diteur niet gedaen kan worden n, 23, 
item in bewaergeevinge enherftel-
linge in ingevadeert goet n.14. 

Verlooren goet wat recht den houder 
geeft p. 130 n. f9.20. n . 

Verpandinge wat p: ^ 1 , n, 1, bacrt 
tweerley a&ie, directe en contrary 
P- î5"2> n> 3' --*» ii> vereyfcht mid
delmatige forge in den panthonder 
ibid, een crediteur of die gehouden 
is het panttereflitueeren, wanneer 
een debiteur hem een ander beeter 
pant of borge præfenteert, foo lan
ge het capitael met de intereflen 
niet voldaen is p. ç ç2. n. f.tf, 7. 

Verpandinge is van die natuir, datgeen 
pant foo lange het by den Crediteur 
is, gepræfcribeert kan worden, felfs 
niet met de jaren p. ^2, n, 8, hoe 
lange de panden in de banken van 
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leeninge bewaert worden , en van 
de verkoopinge van dien .yCi, n>9, 
recht van panthouder tegecs den 
fchuldenaer p: C^%4i- IO> •-» 

Verfeekeringe van mifdadigers b: 3.21. 
5. eDdeg. 

Vcrftek van oppofitie b: 2.31. 20. van 
productie 21, van diminutien 22, 
van beantwoordinge 23. 

Verftek van beantwoordinge b: 2. 24. 
-f-

¾wyîei van Prcdaöien b: 2.23. 8. 
Vervreemdinge wat, en wat fy begrijpt 

op 't breetfte genoom en , en om 
wat reedenen defelve verbooden 
wort p.418. van minderjarige goe
deren by wien , en om wat reeden 
toegeftaen kan worden n, 8, 9, of 
om profijts halven p:4i9, of , en 
wanneer een vader fijn minderjari
ge kinderen goederen fonder de
creet kan vervreemden p:42o, of 
een Momber kan , indien hy in 
rechte gehouden is voor fijn pupil 
cautie te ftellenn, i8,of eenigeim-
mobüia met den felven ten houvv-
lijk geeft n, 19, wanneer, en waer 
door de verveemdinge fonder con-
fent, of decreet gefcbiet, beveftigt 
wort p.4tr, 0,23, of, en wanneer 
een kooper tegens dank de goede
ren van minderjarigen fonder de
creet gekocht moet aenneemen n, 
25, of, en wat goederen een zoon 
in 's Vaders macht , by leeven of 
om wat reedenen , en wat forme 
Domeinen , Lantsfchaps , Kerke, 
Ceeftehjke, Stadts en Dorps onroer. 
I¾ke goederen vervreemt konnen 
worden p: 422,423, en volg: of des 
vrouws houwlijx goetp.42?>n, 17» 
18, of, welke, en in wat gevallen 
goederen , om welke gepleit wort 
p.428, n,35, 36. p: 4241 n, 46, 47» 
en wanneer vervreemdingen aen een 
œa-ehtiger party verbooden worden, 

5 T E m* 
en wat ftrafte daer op ftaetp^s». 

n .4344 en volg-
Vervreemdinge, of, wanneer, en op 

wat wijfe door de Overigheit aen 
Doorbrengers, Stadts-kinderen , De
biteuren of fufpefte Erfgenamen, 
verbooden kan worden p: 430,431, 
om wat reeden by teltament ver
booden , koomt op te houden d.pi 

431. en volg: 
Vervreemdinge of , om wat reeden, 

en mee wat efFe£t by onderlinge 
contraól kan verbooden worden p: 
433, en of ' t goet felf doorfodani-
gen contrafte geafficieert wort n, 22, 
of den Prince, of de ftaten vanden 
Lande de verbooden van vervreem
dinge konnen wechneemenn. 23.24. 

en volg. 
Viffchen, en de wetten daer ontrent 

ziet p: 134. en »35-. 
Ukerfte wille en Teftament of en waer 

in verfchillen p:2.j8n. f* 
Uitkoop van erveniffe, zietervenifle.' 
Uitfpraken op de Rolle b:2.31. 
Uitwijfinge tot executie b: 2.40.25". 
Vluchten of van dootflach ontfchul-

digt b: 3.13. 201." 
Volmachten in Frieffandt hun bstee-

keninge b. 1.6.13» 
Voogden wie genaemt, wat van'Mom-

bers verfchillen p. 79. u. 4, ç. 
Voogdije over minderjarige kinderen 

wat, wat onderfeheit tuffchen da 
voogdije en*t momberfchap p:83, 
n, 1,2,3, P:o*4» hoe menigerley de 
voogdije is en over wat perfoonen 
p-. 85» n, 13, of minderjarige ge
dwongen konnen worden om fich 
voogden te kiefen n, I J , 16, of de 
voogdije nae't mombetfehap con
tinueert fonder niemve rechtelijke 
beveRinge o. 17,18, p. 86, 11,1920, 
21, of een .Jonghman fich felf een 
voogt kan kiefen, of fich de voog
dije voor de 25. jaer ontrecken åi 

E e e e e ¾ U}%o» 
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n ,ao , eBa i , 

Voogdije over ontlînnige en doorbren
gers hoedanig p. 86, n, 43, 24,25, 
26, of , en wanneer plaets heeft 
over' llomtne, blinde, d o v e , of 
bedlegerige menfchen p .78 , D.,27, 

28 ,19 ,30 , 
Voogden of, en wanneer beneffens 

momberen over minderjarige ken
nen geftelt warden p<87-n.31.31 33, 

Voogden over goederen alleen geltelc, 
en over verlatene boedels* ofte tot 
fekere handelingen hoedanig in reg-
te geconfidereert p: 88. n, 34, 35-. 

¾ó ,7. 
Voogden wie konnen fijn, wie niet, 

welk verbiedende, .welk verfcho-
nende ooi (aken fijn p: 88,>n, 1, pt8p, 
n, 3, verbiedende oorfaken hoe me-
nigerley n, 4. en Volg: p: 93 hoe 
verre door pleit of fchult werden 
verboden, of in haer bedieninge 
befnoeic p :90 , n 13.14. i<;. \6.17. 

Voogden of foldaten , of, en wan
neer minderjarige konnen fijn p. 91-
n. i8 . ig zo. of een ttijfvader p.149, 

n. 34, 
Voogdeffen of., en op wat voorwaar

den moeders en grootmoeders kon-
nen lijn , en of gedwongen kon
nen worden p: 89, n, 5, 6". 7, 8,9. 
of de voogdije doot de en ede trouw 
verloren , en weder weduwen gewor
den fijnde weder krijgen p: 108^,23, 

Voogden , wie v«rfchoont worden en 
om wat reden en oorfaken p:yi. 
hoe de verfchooninge verfogt, 
hoe verkreegen wort p.94. n. 30. 31. 

Voogden gekofen wat haer te doen 
ftaet by' taenvaerden van haer ad-
miniftratie . of den eet van getrou
we bedieninge altijt nootfakelijk is 
p : ç 5 , n , 8 , of, en wanneer inven
taris maken n ,3 wanneer d'inven-
tarifatie ten overftaen van' t Gereg-
te,wanneer in præfentie vande vrien-

S T E R. 
den der wefen kan gefchieden ,1*4," 
p.96, n , f ,6)7> of door den telta-
teur kan verboden worden p.95"» 
n, 3>,pf buiten tetlamente~kan beiet 
worden p.'96» .1,7, wat kragt hun 
getnaekte inventaris beeft n , 8 , o , 
wat forge inde opsoedinge der kin
deren moeten dragen p. 97. n . i ï , 
l î , by wien voornametithjá heitel
len n, 13,14, wat vlijt omtrent de 
goederen moeten aenwenden , wan
neer de gelden op renten ftellen, 
wanneer aen vaftigheeden hefteden 
p^97> n, 16 \n> p-'98j en99> wac 
forge ïn ' t uürtcllen, en invordô-

. ren vande mtreflen en huiren moeten 
dragen ibid. n, 23, 24, 2 , , %6, exeni-
pefvan flofheit n. 27. 

Voogden meer als een over wefen g e 
ftelt, wie van defelve'tbevvint der 
faken moet hebben p. 90, n, 49, 30, 
op wat voorwaerden yernant lich 
to t ' t bewiet kan aenbieden 31, 32* 
33, of de admuüftratie onder iich 
konnen verdeden, wat regt ontrent 
de verdeilinge vande admir.iftratie 
(o vande vader der wefen , rech
t e r , of mombersfelfgedaen p u i o . 

n 35 36 17-
Voogden en mombers va t beneficien 

van tegte fy hebben , indien iy om 
de Faut van haer mede voogden wer
den aengefproken p. ioo . n. 31,39, 

4 Î -
Voogden en mombers wat autoriteit 

en gefagh hun in regte wert toege-
fchreeven, wat autoriteit is. p ; io2. 
in wat faken niet nootfakelijk p. 103. 
n , 8 , of nodigh in rijke erve riffen 
by de minderjarige a e n t e g a e n , of 
de ervemflen voor haer pupillen aen-
gaende,defelve effeclijveiijk verkrij
gen p . ' ï f i , n ,46, n, 8, wanneer, 
en ontrent watperfoonen moet by-
gebragê worden p: ioz n. 10. n en 

volg,- p: 104. n. 16 17. 
Voog-
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Voogdije Wanneer g'ei.ndigt wort 'm 
,. minderjarige , en of ipfojureen van 

feit expireert p:104, n, 3,4, of, en-
wanneer door t vemâ ætatis g'ein-
digt wort p: 105, n. f, 6,7,8, hoe
danig door wederzijts doot p. loö, 
n. 10,11,12, door verandering- van 

- ftaet en conditie , en hoe meeni-
gerky defclve veraoderinge-ÎS > foo 
îo KeyfeïS recht als by ons n, 13, 
14, en volg. of door eeuwige ge-
vange.'ifls, door tuchthuis, of ban-
nJiTement of veranderinge van fami
lie ibid door onbequaemheitvan li-
chaetn en finnen p: 1:07, n> 19, door 
het houwelijii van de minderjarige, 
of van der felver moeders en Groot
moeders , indienfe voogdeflen zijn 
p.- io8- n»32, 23, of by ackoorttuf-
fchen de medevoogden aen eender 
felver kan overgedragen worden p: 

107, n. 18, p: sc8. n.¾4. 
Voogdije van ui.finnigeen Stadts-kin-

deren op wat manier g¾indigt wort 
p: K'3 n 26» 

Voogt of Momber geftorven , wie een 
ander voogt weeder-kieft , of wie 
daer toe verkooren wort p: 1 09. 

Voogden verdacht v/ie p. i io , n, r, 
waer , en van wie konnen aenge-
klaegt worden p: m , n, 4, 5,6,7» 
effecten van de aenklachte, en over-
tuiginge n. 8. p. 112. n. 13. 

Voogden ontrou hoe geftraft p; M I , 
n,8, en 12., flofheit hoevoorgekoo-
men wort n. 10.11. 14. 

Voogden wanneer Reekening doen , 
p: 112,(1,1-, t, of daer toe gehouden 
geduirende hun bedieninge p. 113» 
r.,3.,4, ?, wat fehrandere voogden 
hier ontrent pleegen te doen n,7, 
wat onderfcheit in defen tuflehen 
voogden en mombers n, 6, of , en 
wanneer d'eene voogt voor d'ande-
re moet reekeninge doen , wanneer 
?oor 't geheel bewiot, wanneer voor 

S T E R . 
fijn aenpart verbonden» n ,8 , 9, p? 
114. n, 10, I ï, of de reekening aei* 

- de meerderjarige felf buiten rechte 
kan gefchieden , en op wat manier 
aen een minderjarige wort gedaea 
p. 114, n, 12,14, praftijke hier van 

i). 15. )6 17. 
Voogdije der mannen o\erde vrou

wen waer uit oorfpronkeîijk, hoe ver
re zich uitftrekt p: 52. n. 1 p :44. n. 
H.p.57- iv 3î p: 38. 0,43 44-4f- r ° 
by ons, als in de Roomîe wetten 
p; 53, n, 2,34, wat verfclnlc van de 
voogdije der momberen n, 4, p. f8» 
n ,4 i , wanneer fijn aenvang neemt, 
de effe£ten van dien n,6,7,8, p-'54i' 
n, 9, 10, en volg: wat Recht in
dien de man minderjarig is p; 5-4, n , 
11, Exceptien van defe voogdijen, 
15> l6, l8> ig> 20 2 ! , p :0 i §,2%j 29, 
go, ?[, hoe verre by de man gere-
nuntieert kan worden n, 13, p: 5?;. n,-. 
3,6, wanneer nae Rechten ophout p. 
ffj.n, 23, 24,2f, wat recht áz maa 
uit defen hoofde heeft tot alienee-
ren van fijn vrouwen eigen als ge-
meine qnrcerhjke goederen , wat 
recht tot de alienatie van credyteiî 
en obîigatien , ofte afkoop pr 47, 
n, 36, %j, 3Mi393 wat recht een Vrow 
heeft om fodanigealienatjen te ver
hinderen p! f? n. 48.49. 50. 

Voorwaerde wat, hoe meenigerley p; 
i8f, n, 26,27, en volg: welke in îefta~ 
menten plaets konnen hebben, welke 
niet n. 35-. en velg. wanneer præc.js 
vervult moet worden, wanneer niet 

p: i 86. n. 37,« 
Vteeàe der volkeren is niet te houden 

als door dwang van regeeringeb.'r. 
1. i r . 

Vreefebaert'reftitutis b : i . 38. 
Vrije merkten wat p: 451, n. 38", 
Vrywillige condemnatien b: 2. 3 \. 2. 
Vrouwen (getrout)of, enwanneerio 

haer eigen faken konnen ageren pr 
5?»½ 

wumkes.nlwumkes.nl



R E G I 

Î
5>n, 19, wannecrin Rechtetegens 
aer eigen mannen fonder Voogt 

konnen befiaen p: 56, .0,29,30, 30, 
31, of, en hoe verre haer goede
xen kunnen wegfehenkenn, 32, kon
nen zich aen de Contracfenbyhaer 

. alleen, buiten de man gemaekt, naer 
des mans doot houden ook tegens 
dank van party p: 58; n, 42, Hoa 
verre haec mannen in de ahenatie 
van haer onroerende goederen, als 
anders konnen verhinderen p; 59 n, 

58.59.60. 
Vrouwenfchaken ftraffe b: 3.6-18-
Vrouwenfchendinge b. '¾.n. 
Vrouwen fchoon gefcheiden!, houden 

haer wooninge by de man b: 1.21.7. 
Vruchten hoedanig in Ooftergo ende 

Weftergo worden gedeilt tuflehen 
den zaijer endemaijer p. 11. n. 60. 

Vruchten van goederen hoe meeni-
gerley, en welke natuirlijke, wel
ke burgerlijke vruchten zijn p. 144, 
n>J, 1,3.4.wanneer en op wat wi|-
fe de eigendom der vruchten uit 
een anders goet wort verkreegen 

p: -44. en 145, 
Vruchtgebruik wat, hoe feer aen d'ei-

gendom kleeft o,4*5*p 343,^6,7» 
wat profijten en emolumenten on
der zich begrijpt n, 9, in wat goede
ren , en hoe verre geftelt kan wor
den p: 347, n, £7)28, hoe verre plaets 
heeft in goederen die veroudert en 
verüeeten worden , item in fteen-
gravjngen, ende Feenen n, i, n , i n 
boomen plantagie of kudden hee
ften p: 344, n, 12, hoe nootfakelijk 
en eigen de Rorgtochte in't vrcuht-
gebruik i s , of by den Teftateur, 
of den erfgenaem, en op wat ma
nier kan geremitteert worden n, 14, 
iç.en volg. of in vruchtgebruik met 
macht van verminderen, des noots, 
plaets heeft p: 345, n, 18,19, in wat 
perfoonen , en wat gevallen dele 

S T E R . 
borgtochte ophout ^ 3 4 ^ . 0 . 2 3 , 

Vrucht-bruiker hoe verre de goede
ren kan veranderen n, 24, wat ko
ften , en Reparacien moet doen , 
en hoeden, p: 347,25, of en hoe ver
re de pléitskott:n moet betalen 26, 
met maebt van verminderen of 
borge moet ftellen of inventaris lee-
veren p: 345. n. 18.19. 

Vruchtgebruik wat eigenthjk , wat 
oneïgentlijk is , en in wat faken 't 
een, en 't ander plaetfe h^eft, en 
wat defl'elfs onderfcheit is p: 348, 
î)> 30, 31-en 31, van Beftiaelofkle--
deren of een eigenthjk vruchtge
bruik geftelt kan worden en d'effe-
ften van dien n, 32. 33. en volg. 

Vruchtgebruik begrijpt dikwils in rech
te de eigendom der goederen, ex
empelen dies p: 345, n, 10,11, ge-
maekt met macht van, des noot, te 
mogen verminderen , of borge en 
inventanfatie vereifcht n. 18. 19, 

Aen wien, en in wat gevallen door de 
Wet wort gemaekt, op wat wijfe door 
de menfehen wort ingeftelt p: 349. 
n. 1.2. op wat manier eindigt p. 350. 
•of eindigt door de doot van een foon 
in fijn vaders macht zijnde, n.5. of 
door't veranderen van 't goed n. 7. 
of door verfloffinge , of quaîijk te 
gebruiken n, 8.9. of door overerrach-
te van fijn recbtp:3$t.n. 10, ii.of, 
en hoe verre door 't verlies, vernie-
tinge of veranderinge van't goetn. 
13. 14. 15.16 17 of en hoe verre 't 
recht van aenwas van d'een fijn por
tie op den ander plaets alhier heeft. 

Vruchtgebruik wat van 't fimpel ge
bruik verfchilt p.'3>i. n. 19.20 wat 
van wooninge n. 2r. 

Vruchtgebruik van linnen, wollen, 
of levende have hoedanig den ge
bruiker moet toegewardeert wor
den p; io.n.-57. 

Ufucapie, riet Bruikverkrijginge. 
Wan-
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Wandelkoop, wat p: J 8 I n,y, Sc feq: 

ac¾ie hier uit ibid. in haer heeft plaets 
evithe p. 582» n, -3> læfie over de 
faelfte ibid. des felfs overeenkomfte 
en verfcbil van koop ibid. en p: 583. 

n. 14. 
Wederköops hedtngft wat , p: 476, n, 

19. die op weederkoop verkocht 
heeft, heeft alleen aâie tegens fijn 
kooper , en met tegens een derde 
belitter ibid. n, 20, en ai , de aQie 
hier uit fpruitende leeft 30. jaren p: 

477. n. t i . 
Wedfpeelen of en wanneer geoorloft 

zijn P=57'-n-7374-
Weduwen, hoe lange confent van ou

deren in materie van Houwlijkvan 
nooden hebben, ziethouwlijk. 

Weduwen hoe lange moeten wachten 
çerfe tot haer tweede egt treeden, 
ftraffen van haer haeftigt foo na de 
Friefche wetten als Rootnfche p: 44, 

n. 1,2.3« 
Wedawen giften wat, of, en by wien 

onder ons gebruikelijk p=4? n. 18» 
tVeerden haer plicht ontrent mifdaden 

in hare huifen b: 3. 2 1. 10. 
Weigering van recht fundeert 's Hofs 

Jurifdiaie ter eerfter inttantie b; r. 
. 27-

Wet, wat in't algemein zy , hoerne-
nigerley, wat dingen tot de wet der 
natuire eigentlijk, of onetgantlijk 
behooren, haer grontregels, God
delijke wet hoe meenigerley, wat 
de oude, wat de nieuwe Goddelij
ke wet zy , aen wien , en door wien 
gegeeven, haer kracht en verbinte-
oiffe, p; ç, en 6, menfchelijke Wet 
boe tneenigerley , wat de wet der 
volkoren , wat 't Burgerlijk recht 
z y , wat faken tot de wet der volke
ten behooren, waer uit de Burger-

S T E Ré 
lijke wetten haer oorfprong hebben 
p:ö". n 10. xi, 2i . en 23. wetten der 
Romeinen warom door geheel Eu
ropa aengenoomen p. 7. n, 24, wet
ten der Paulen waer uit haer oor
fprong , wat haer kracht by ons n. 
ay. Burgerlijke wetten vanFrieflandt 
hoe meenigerley , hoe veel de Room-
fe wetten in Fneflandt gelden n. »8. 
2.9,30. en volg: wat befluiten voor 
wetten, welke voor Privilegiën te 
houden zijn, p: g. n. 34. ¾f, 36 wet
ten, van wat tijt af verbinden 37. 
38. hoedanige by ons by den Hova 
worden g'interineert n. 39. 

Wet , waer in haer kracht beftaet , 
p .9 . n.41. hoe verte tot verledene 
dingen behoort, hoe verre dingen 
tegens de Wet gedaen nul en van 
den beginne van geender waerden 
zijn, exempel dies n. 42. 

Wetten van Frieflandt haer oorfprong, 
en au&eurp. 9.43, 44.49.46. waer-
om de Roomfe wetten m Ftiejlandt 
fuiverder worden onderhouden, als 
elders n. 47. 

Wetten onbefchreeven, hoe genoemt, 
waer door kracht verkreegen, wan
neer foo krachtig als befchreeven 
wetten, p. 10. n. 48.49 fo. en volg: 
wanneer geen kracht hebben, exem
pelen dies n. j6 f9. 

Stijl van den Hove wanneer foo veel 
kracht heeft als dewet, p. u .n . ƒ8. 

Wetten van particuliere plaetzen of 
Grietenijen zijn weinig in Frieflant, 
boe verre die gelden , exempelen 

p: i i .n . f9 ,60.6t . 
Wetten Wanneer ontbrecken, wat dan 

gedaen, waer nae zich te reguleren 
p : ! 1. 6"Ï. 

Onderfcheit van wetten ende ftede-
kearen q: 1.8-u-

Wetten van d'eene plaets hoe verre ef
fect konnen hebben inandre plaet fen» 

sroDt-reegels en exempelen van dien» 
h Ff f ff pi 13* 
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pt l¾. 14. if. 16.17. x8.19.20. 

Wettigmahingtn b: 1.16-
Wijs te zijn hoedanig in rechte wort 

genoomen p. 23.0.13. 
Woeker wat pag. 0*43-tl. y. of zy on

der Chriftenen geoorloft zy p: 642. 
n. ¾. 3. 4. foorten van woeker pag. 
644. n. 6- renten van renten zijn 
ongeoorloft, en konnen ook bc-
taelt zijnde weeder-geëyfcht wor
den , endiezeontfangt wortçerlops 
n. 7. 8. of renten; van renten nae_ de 
fententie of taxatie der renten kon
nen geè'yfcht worden n. 9. 10. in
tereffen van fchaden anders ookin-
terefl'en , of die konnen getfyfcht 
.worden pag. 649. D. H . rente van 
rente, is te verl†aen van onbetael-
de rente., fonder anders n. iz, een 
momber pupiHe geit opfteekende 
moet daer af 12, per cent betalen 
voor rente ibid. drie oorfaken waer 
door woeker verkreegen wort pag: 
ó"fo. n. 15. bedingft van intereffen 
voor een jaer, verplicht eenfchul-
denaer niet om meer als een jaer 
te betalen , fchoon 't capitaeï lan
ger llaen blijft, ten zy de fchulde-
naer ook vervolgens intereffen be-
taelt hadde n. 15. woeker wort 
ook verkreegen als yeraant zich 
verbint , toe fchaden en intereffen 
by wanbetalinge , doch zulx ge-
fchiet eerft by de opfeggingc nae 
vesloop van de geftelde tijt n. 16. 

Woeker hoe verkreegen wort door tra
ge betalinge of ex mora en uit wat 
contraclen p: 6$Q. n. 17- & feq. ook 
uit verpandioge van 's lands midde
len ibid. doch niet uit boekfchulden 
jbid. wort verkregen uit legaten et» 
fideicommiffen n. 1%. niet uit con 
tra&en die aen-eenekant verbinden, 
ten zy nae de litis conteftatie of 
contumacie n. 18. 19,. ao. traegheit 
van betalinge of mora is tweerîëy > 

S T É â. 
perfoneel of dadelijk, en¾¾tgerfo* 
neele en wat dadelijke traegheit zy p» 
6<i' n. 21 1** fchuldenaers van min
derjarige worden verftaen in mora t e 
zijndbnder eens gemaent te wordea 

n. 23. 
Woeker moet betaeld worden van die 

f eene, die geit uit Commiffaris 
and gelicht beeft , en gedoeraft 

wort ' t felvetereftiiueeren, fchooa 
hy geen intereffen belooft heeftpag: 

Woeker uit traegheit heeft geen plae» 
foo lange de fchult on<feker is , als 
ia oogetaxeerde koften en febadeo 
ëcc. p :6 ï i . n . igï 

Woeker of gepræfumeert wort bedon
gen te zijn, uit lange betalinge van 
intereffen pag: 657. n. 26. edoch 
langduirige betalinge van minder in
tereffen , belet de vordennge va» 
meerder intereffen n. 2.7, 

Woeker hoe boog bedongen mag wor
den P :6î7 n 28,29 & feq.' 

Woeker wort door gerechtlij ke eifch 
of litis conteftatie verkreegen pagj 

653.^.32. 
Woeker hoe ge-eindige wort pag.* 

653. n. 33. als door betalinge van'c" 
kapitael ibid. wel te verllaen, foa 
het intereffen ex mora zijn , en 
niet uit bedingft n. 35. Een Cre
diteur fonder ceflîe het kapitael 
ontfangende , belet de mede Cre
diteuren niet om de intereffen te 
vorderen n. 34. 

Woeker houd op als de penningen 
geconfigneert zijn onder Commif
faris en niet als fe gepræfenteerc 
zijn aen den Crediteur pag. 654. ai 
37. item als ze 't capitaeï gelijk 
geworden is, waer in echter de vo
rige betàelde intereffen niet geree-
kent worden n.38.39. doch als ye-
mant gedoemt is in capitaeï en iu-
tereûen foo löopça de ioteieffen aa» 
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âefentetitie weer op nieuw» 't welk 
*ah de litis eonteftatie niet verftaen 
wort» dan om des gedoetndes no
toire tergiverfatien n. 40. of andere 
reeden n.42. 

Woeker in wat gevallen ook over 't 
dubbelt fte¾ert p; 654.65c. 11.41,45. 

Woonioge wat, boe veel *éft gebrn¾ 
of vruchtgebruik verfchilt^&g^. n» 

2 1 . « . eh volg. 
Woonplaetfe oorfaek van rechtbatric 

b: i. ¾¾. 2. ende volg. Zondaeh te vierea 

E I N D E . 

b; i. 43.9, 

'C*¾e> 
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