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DE GODSOOKDEELEN
IN

DOOR

Jhr. Mr. M. HE WA.AJX METTEMA.

^Wanneer wij in de geschiedenissen naar het een of
ander godsdienstig onderwerp zoeken , ten einde hieromtrent
door de schrijvers te worden voorgelicht, en wij onze
nasporingen voortzetten , dan merken wij maar al te dik-
wijls op , dat hier en daar èf partijdigheid , ôf onkunde ,
of, om het zacht te noemen, achteloosheid de pen gevoerd
heeft, en dat men , om moeite te sparen , dikwijls ande-
ren , zonder oordeel, heeft nageschreven; — maar, wat
nog erger is, wanneer men oordeelde, den tijd, de zeden
en gevoelens van het oogenblik, waarin men leefde, tot
grondslag heeft gelegd, om de denkwijze, het handelen
en de daden, onzer voorvaderen te beoordeelen. Ik be-
hoef niet te zeggen , dat zoodanige handelwijze de geschie-
denis hier en daar verminkt heeft, en zij daardoor niet
altijd het ware standpunt heeft aangegeven.

Dit nu ondervond ik wederom , toen ik mij opzettelijk
tot het onderzoek der Godsoordeelen, hier in Friesland in
gebruik geweest, zette; en het was daarom, dat ik ge-
meend heb, U hieromtrent betere denkbeelden te moeten
geven, in allen gevalle mijne gevoelens mede te deelen ,
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om U , zoo mogelijk, te overtuigen, hoe verkeerd men in
latere tijden daarover geoordeeld heeft. Het strekke ten
gelijken tijde, om U wat nader met dezelve bekend Ie
maken, om daaruit, zoo men daartoe lust gevoelt, die bij
andere volken beter te kunnen nasporen.

Eeuwen zijn er verloopen , dat zij in zwang waren ;
eeuwen zullen er verloopen, en men zal ze niet weder ten
voorschijn zien treden. Zij hebben hunne rol in de ge-
schiedenis uitgespeeld. Zij behoorden eenmaal tot de too-
neelen van het menschelijke leven, in zijnen oorsprong,
voortgang en verdere ontwikkeling, en maken een goed
geheel uit met wat is en nog komen moet. Zij hebben
hun groot maatschappelijk nut gehad, en in hun aftreden
van het tooneel der wereld, in bunnen ziekelijken toe-
stand, hebben zij ons geleerd, voor het versleiene iets
nieuws in de plaats te stellen. En dit, wij weten het alle,
geschiedt nog dagelijks met al onze handelingen. Hoe
meer eene maatschappij zich ontwikkelt en uitzet, hoe
meer nieuwe behoeften er komen, hoe meer oude gewij-
zigd , veranderd, of geheel achterwege gelaten worden.

Dit geeft ons daarom nog geen bewijs, dat dit afge-
schafte vroeger niet goed was; verre van daar! Het wijst
ons alleen aan , dat de maatschappij daaraan geene be-
fioefle meer had, en dat men daarom iets anders, meer
geschikt naar de denkwijze van den tegenwoordigen tijd,
en doelmatiger voor de bestaande en toekomstige maat-
schappelijke orde, in de plaats heeft gesteld.

Toen zich de menschen tot maatschappijen vormden (en
deze vormen zich reeds door aanraking van twee perso-
nen) , was er behoefte, om volgens een maatschappelijk
verdrag te leven; en hoe vrij ook ieder was, hoe onge-
schonden ook zijne regten, toch moest hij , om zijner
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zekerheids wille, ten gevolge van dat verdrag, reeds eenige
van zijne vrijheden en regten afstaan.

Naar mate nu deze maatschappijen zich uitbreidden,
naar die mate ging dus ook een gedeelte van de vrijheid
en der regten van ieder lid verloren ; doch niet ten zijnen
nadeeJe, maar tot zijn eigen voordeel, dat is, tot zelf-
behoud en tot zekerheid van zijne bezitting.

Men ziet dus, dat de mensch, hoewel vrij geboren, en
zijn regt onverkort bezittende, zoo spoedig hij zich aan
anderen aansluit, genoodzaakt is, een gedeelte van zijne
vrijheid en van zijne regten af te staan; en dat het dus
eene verkeerde stelling is , wanneer men zegt, met terug-
zigt op het maatschappelijke, dat de mensch vrij is en
vrij behoort te zijn; j a , wat meer is, het is dan eene
contradictie; want door in het maatschappelijk verdrag te
gaan, verbindt hij zich, om naar die maatschappelijke
regelen te handelen ; hij maakt dus eene verbindtenis, dat
is, legt. zijne vrijheid en zijne regten aan banden , welke
natuurlijkerwijze in de eene maatschappij meer, in de
andere minder, naar mate harer ontwikkeling, zullen zijn;
zoodat hij van zijn regt, om vrij !e handelen, vrij te
willen zijn, geen gebruik kan maken, dan op zich zelven
staande en van de maatschappij verwijderd, en dan nog
niet langer, dan tot een ander zich naast hem stelt, en
het hem betwist, en wel op de zelfde gronden , waarop
hij zijne vrijheid en zijne reglen grondt.

Die volledige vrijheid en die ongeschondene regten be-
staan dus voor hen, die in het maatschappelijke leven, niet
meer; en bij onze geboorte in die maatschappij hebben
wij dezelve, door onze onmagt om ze staande te houden ,
begonnen te verliezen, om ons later, bij nietuitzigt op
herkrijging, aan die maatschappij aan te sluiten, of wel
in eene andere over te gaan , welke meer met onzen wil
overeenstemt, of ons minder verpligtend toeschijnt, en
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waarin wij denken óf minder gebonden te kunnen leven,
en voor onzen persoon vrijer te kunnen handelen , óf wel
meerder voordeel te kunnen doen.

Deze maatschappelijke verdragen, vroeger willekeuren
genoemd, noemen wij thans wetten; en aan deze behooren
wij , zoo lang wij ons in eene maatschappij bevinden,
het zij zij al , of niet, met het maatschappelijk belang
meer overeenkomen, of wel tegen onze personele gevoelens
strijden , ons te onderwerpen, zoo lang zij nog niet met
gemeen overleg zijn gewijzigd; tot welk doel wij wel op
«ene de maatschappelijke orde niet storende wijze mogen
medewerken, doch niet door overdrevenheid, noch met
geweld.

Naar mate nu die maatschappijen meer handelende
waren, en de personen, door hunne verschillende han-
delingen, meer werkzaam, naar die mate groeiden de
maatschappelijke gedragslijnen aan, en kreeg het verdrag
meerdere uitgebreidheid.

Doch niet alleen hierdoor, maar ook door de ontwikke-
ling van de godsdienstige stelsels, welke wederom bij het
eene volk meer, bij het andere minder, ontwikkeld waren,
en later ten gevolge van de invoering van het Christelijke
stelsel, waarin naderhand alweder wijzigingen kwamen,
werd de persoonlijke vrijheid nog meer aan banden gelegd,
en gaven dezelve aanleiding tot meerdere, doch fijnere,
gedragslijnen.

Hoe groot evenwel die ontwikkeling tot meerdere vol-
maaktheid ook moge geweest zijn , of nog is, zoo bleven
er toch altijd nog onvolkomene lijnen over, langs welke
men niet van het eene punt tot het andere konde komen,
zonder eenen sprong te maken. Thans, om dien sprong
te maken, gebruiken wij den beslissenden eed, Iet wel i
eene godsdienstige handeling; vroeger evenwel onder de
Heidenen, en later onder de Christenen, den strijd, de
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heet- en koudwaterproef, de heetijzer- en de kruisproef,
het loten, enz.

Wanneer wij hiervan de oorzaak willen zoeken , dan
zullen wij in het godsdienstige terug moeten gaan, en
opsporen, op welke wijze het in de gewone wetgeving is
overgegaan.

Slaan wij nu een oog op de vroegere en thans nog
bestaande godsdienstige denkwijzen, dan bestond en be-
staat nog bij alle volken, hoe weinig verlicht zij waren,
of zijn, het denkbeeld van eene onzigtbare, alles omvat-
tende, magt, die alles regelt, en door welke alles zijn
bestaan bekomen heeft.

Zoo, onder anderen, beteekenen de Perzen deze door
ZERVANE AKERENE , de onmeetbare , grenzenlooze , tijd ; de
Indiërs zien in BRAMA , SCHIWEN en WISCHNU , den Eeuwi-
gen zelven; de Hebreërs hebben hunnen ELOHIM , de Noord-
sche volken hunnen ALFADUR ; terwijl de Christenen eenen
GOD (het goede) hebben, die in zijne werking de Almagt
genoemd wordt *.

De Grieken hadden eene Godin Nau?, welke PLATO voor
niets anders hield, dan de ziel der wereld, dat is, een
algemeene geest, die door het heelal verspreid was, en
naar de verschillende toestanden der ligchamen werkte,
en zijnen invloed daarop uitoefende.

Opmerkelijk is het, dat de Romeinen eenen tempel op
het capitool hadden, welke aan de Godheid MENS (waar-
van misschien nog het Fransche woord jugement2, oordeel)
gewijd was; tot welken zij hunne smeekingen opzonden,
opdat hun geest met juistheid oordeelen zoude.

Wanneer wij daarenboven ons de tegenwoordige en

(1) F. NoRK (eigentlijk FRIEDRICH KORN (KLOTIN)), Mythen

def alten Persen, bl. 48, 52, Leipzig 1835.
(2) M O R E R I , in voce Jugement.

IV. 19
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vroegere wetgevingen voor den geest brengen, dan moeten
wij bekennen, dat al hare bepalingen op het godsdien-
stige (morele) gegrond zijn, in zoo verre zij de algemeene
beginselen van regt bevatten. En wat was natuurlijker,
dan dat men, in geval van duisterheid of onvolledigheid
dier weiten, lot het godsdienstige beginsel terugging, en het
aan het Opperwezen, aan den Eeuwigen, aan de Almagt
enz., overliet, om beslist te worden? Want wie anders
zoude het in zulk geval beslissen? Menschelijke magt was
uitgeput.

Zoo als wij later zien zullen, gingen zij hierin niet roe-
keloos te werk. Voordat zij zoo verre kwamen, werden
al de hulpmiddelen, welke het godsdienstige (morele) aan-
bood , uitgeput; en , deze niet helpende, dan eerst werd
het, zoo als men het noemde, aan het oordeel Gods
overgelaten.

Men heeft dit gewraakt, en wraakt het nog heden; —
doch ik vraag U allen, voldoet onze beslissende eed, wel-
ken wij in sommige gevallen in reglen in toepassing bren-
gen , aan deze behoefte ? Is de uitkomst thans zekerder,
dan toen? Is dit ook niet eene godsdienstige handeling,
waarbij door ons de wraak Gods tegen ons wordt in-
geroepen , indien wij valch zweren ? en gaat men thans
daarbij met zoo veel meerder ernst, dan vroeger, te werk?
Die eed, waarop men zoo weinig wordt voorbereid, en
waardoor men dikwijls de belangrijkste zaken beslissen
moet, doodt, verwondt, noch brandt, het ligchaam ; maar
doet hij dikwijls niet veel meer ? en doodt hij niet veel-
malen de ziel des zweerders ? of wel berooft hij hem niet
dikwijls van het morele ? voor het maatschappelijk bestaan
de parel van deszelfs kroon.

Dat de Godsoordeelen in latere tijden minder doelmatig
waren, en eindelijk geheel moesten worden afgeschaft, is
niet te betwisten. Zoo dra het waas, dat over dezelve lag,
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verdwenen was, troffen zij hun doel niet meer; doch
zonder twijfel heeft, in de eerste tijden, de vrees voor
zulk eene jDroef velen teruggehouden, om hierdoor iets
wederreglelijks te bekomen.

Kunnen wij , na dit alles overwogen te hebben , nu wel
met ALKEMADE

 3, VAN DER SCHELLING en anderen, stellen,
dat zij vroeger bij de oude volken niet algemeen bekend
waren ? of, met VON WICHT 4 en anderen, dat de ordalia
hun aanzijn aan de partijdigheid der medezweerders te
danken hebben ?

Het heeft mij verwonderd, bij de schrijvers, welke ik
over dit onderwerp gelezen heb, den kamp, of het twee-
gevecht , mede als een Godsoordeel, in hunnen zin, te
hebben zien opgenomen. Wanneer ik mij niet bedrieg,
dan behoort die er eigenlijk niet toe , hoewel hij tot be-
slissing der geschillen gebruikt werd, en in de vroegste
tijden algemeen als middel ter beslechting diende. Mijns
inziens is het hem het regt te geven, die het sterkste is,
jus fortioris; immers, hier hangt het van de behendig-
heid , bedrevenheid en kracht, van den strijder af. Van
daar dan ook, dat in de Oude Friesche wetten, in de
gevallen, waarin termen tot strijden zijn, eenvoudig ge-
zegd wordt: » Dan is het kamp." En ook nergens vindt
men, dat er eenige godsdienstige plegtigheden, anders dan
de eedzweringen, zoo als wij later zien zullen, vooraf-
gingen , en welke in dezen tot de gewone regtsvordering
behooren; terwijl men bij de ordalia telkenmale gods-
dienstige plegtigheden liet voorafgaan; uitgezonderd even-
wel bij den heetwaterproef, welke somwijlen voor den
kamp, bij geen genoegzaam bezit van goed, in de plaats

3 Blz. 67, 421.
4 Ostfr. Landr., blz. 162, noot O. HALSEMA, Regeringsvorm

der Ommelanden, blz, 108.
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trad, en waar alleen gelijke eeden, als bij den strijd,
plaats grepen , zoo als wij nader zien zullen.

Ter meerdere bevestiging dient ook nog, dat wij eene
bepaling in onze wetten vinden, dat , zoo iemand iets
afgenomen was, en hij het niet vrijwillig konde terug
bekomen, dat het hem alsdan geoorloofd was , dit weder
te rooven ; doch in dat geval moest hij niet lang daarmede
wachten. Ook mogt de knecht het verdiende loon, dat
hem geweigerd werd, doch niet meer, zijnen heer afsle-
len 5. En ook hierin zie ik het beginsel van het regt des
sterkeren wederom doorschijnen G.

Bovendien vinden wij den kamp en den ketelvang
(heetwaterproef) in het schoutenregt, en de andere proe-
ven in het zeendregt; en wanneer er daar al over gespro-
ken wordt, dan betreft het de voldoening van des Dekens
ban 7. In het tiende Iandregt wordt de strijd wel degelijk
alzoo beschouwd.

Be ondoelmatigheid dezer proeven werd al vroeg gevoeld,
en van daar, dat reeds ten tijde van Paus JULIUS den
tweeden (1513—1521) de kamp, of het duel , verboden
was 8 . Men zie hierover PICHLER , die zegt: » Dat het
» duel ongeoorloofd was, om daardoor de waarheid, of
» onschuld, aan het licht te brengen, of zich van eene
•» aangewrevene misdaad te zuiveren. Ook dat de vuur-,
» heet- en koudwaterproef, verboden waren." Aldaar
wordt geene melding gemaakt van de kruisproef, welke
reeds in de capitularia verboden was, noch van geen
wijder corbita, noch kaasproef, waarover nader.

Wij willen dan nu eerst de gevallen, in welke, volgens

5 Jurisprudentia Frisica, tit. 60, § 15, 20.

" Ibid., tit. 55, De bello justo et injusto.

< O. F. m , VIII, 13, 14.
3 PICHI-ER, Cundidatas jurisprudentiae sacrae, Kb, V, lit. 14,

pag. 380 en 382 ; tit. 35, blz. 708, T)e purgatione vulgari.
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onze oude Friesche wetten, de Godsoordeelen konden
plaats hebben , opgeven, om U dan in de tweede plaats
met de wijzen, waarop zij geschiedden , bekend te maken.

I. In verschil wegens vast goed.

Wij vinden in § 78 van de Wülküren der Brocmänner:
Dat, wanneer twee mannen verschil om een land hebben,
en zij zich beide op vaderlijk erf beroepen , en geen hun-
ner het niaarregt aanbiedt, of wel, dat zij zulks beide
doen, er alsdan om moet gestreden worden.

Ingevalle klager en beklaagde met gelijk goed bewijs
komen, en zij beide den strijd kunnen aanbieden, dan
kan er gestreden worden *>.

§ 63 van het I. deel der Oude Friesche wetten zegt:
Dat, wanneer men aanspraak doet wegens opene sloten 9a

en wegens zijn erf, men zulks bij tegenspraak en regter-
lijk vonnis doen zal; doch, zoo de andere verder wi!,
dat hij het hem dan op twaalf eeden zal geven , of met
eenen zwaardkamp beslissen, welke alsdan met wettige ban-
nen en met wettige dagvaardingen moet gehouden worden.

Naar aanleiding van \ 45 , I. deel, der Oude Friesche
wetten, zoude ik gelooven , dat in dit geval maar eenmaal
gestreden werd; terwijl men in andere gevallen drie dagen
voor den strijd bepaald had. Wij lezen daar, dal den
derden dag de strijd de eindstrijd (luchetene) heet, waarop
dan terstond volgt,: Dan zal men niet anders vechten,
dan om vrouwenroof, heimelijke moord en om het dooden
van de vrucht eener zwangere vrouw; — en deze § 45
voor § 63 aldaar gevonden wordt.

9 HEINECCIUS, Corp. jar, Germ., De falais tcstihus, bis, 1374,
1464 en 1480.

oa Opene sloten, d. i. boedelgoeù.
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II. Boodslag.

Het tiende landregt zegt: Wanneer een knecht (dienst-
man zal, mijns oordeels, hier synoniem zijn) van doodslag
beschuldigd wordt, dan zal de heer met eenen wyteed
zweren, dat hij hiervan niets wist; daarna zal de knecht
het heete ijzer dragen, van de doopvont tot aan hel hooge
altaar. Wanneer evenwel de erfgenaam van den gedooden
hiermede niet tevreden is, dan kan hij zich op het zeend-
regt beroepen, op de heetwaterproef, of op het gewijde
brood; en zoo de knecht genoegzaam gegoed is, dan kan
hij den strijd vorderen. Vermag de knecht de schuld op
eenen anderen te werpen, dan moet deze strijden 10.

Wanneer iemand eene zwangere vrouw bevochten heeft,
en hare vrucht gedood, dan moet de aangeklaagde zich
met twaalf wyleeden zuiveren , of op negen ijzers gaan;
doch zoo hij dit niet doen wil, dan mag hij eenen open-
baren strijd aanbieden '*.

III. Brandstichting , of poging daartoe.

Het vier en twintigste landregt zegt: Wanneer iemand
beschuldigd wordt, den anderen des nachts zijn huis en
goederen te hebben in brand gestoken, zal hij, zoo hij
zulks mogt ontkennen , op ieder der vier hoeken van het
huis en op den haard, eenen openbaren strijd moeten
strijden l a .

§ 146 van de Wïllkiïren dei Brocmänner zegt: Bij po-

i» Fiv. landr., V, § 33, VI, § 16.
11 Jus Mun. Fris., VI, 23; VII , 48. O. F. IV., IV, 23; VII ,

5, 15; VIII , 20. Fiv. landr., V, 35; VI, 32, 35. Jurispr. Fris.,

tit. 1, § 33.
1 2 Asegabuch, afd. V, § 12, h\%. 236. Ems. landr., § 71.

I. JBrns. rad,, IV, § 28. Votï W I C H T , blz. 232, noot h.
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ging of bedreiging van brand zal de beklaagde, bij ont-
kenning, de heetwaterproef ondergaan. In het Asegabuch,
afd. V, § 12, wordt de keuze aan hem gelalen tusschen
de heetwaterproef en den strijd.

Wie nu de aanlegger dier actie zijn moest, wanneer er
door den brand meerdere huizen afgebrand waren , leert
ons § 154 van de Wïllk&ren der Brocmänner, welke zegt:
Dat hij het doen zal, wien het eerst den brand is aan-
gestoken ; en dat een kamper het beslechten zal.

IV. Roof, diefstal.

Volgens § 6 , deel VII, der Oude Friesche wetten, streed
men vroeger wegens lijkroof; doch daarbij is bepaald, dat
men dit met twaalf eeden ontregten konde I3; in % 6 ,
deel VIII , wordt de strijd evenwel toegelaten.

Volgens den Lex Frisonum, tit. 3 , § 8 , moet hij, wien
men van diefstal beschuldigt, de heetwaterproef ondergaan.
Dit is, volgens § 9 , aldaar, ook het geval, wanneer de
een den anderen voor dief uitscheldt. § 58 , bijl. I. Five-
lingoër landregt, bepaalt: Zoo iemand beschuldigd wordt
van diefstal, zal hij, bij ontkentenis, eenen openbaren
strijd (bereschinza campa) moeten strijden.

V. Maagden-, vrouwen- en weduwenroof, en
hare verkrachting, schaking.

De 15. kest der Oude Friesche vjetten spreekt van het
geval, dat iemand van verkrachting van weduwen, maag-
den , of getrouwde vrouwen, beschuldigd wordt, en hij

»3 O, F. m, VIII , 6. J. M. F., VII , 7, 33. Asegab., 15.
liodkest en 10. landregt, hetwelk van vernieling, roof en diefstal
spreekt.
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zulks ontkent, en het dan niet volledig bewezen is, dat
hij alsdan moet strijden. Dit had, volgens het Fivelingoër
landregt, II, § 18, ook bij schaking plaats. § 108 van
de Willkilren der Brocmänner zegt: Dat ketel en strijd
alleen bij schaking (nedmonda) plaats heeft.

VI. Ontkentenis van het vaderschap.

Wanneer iemand het vaderschap van een kind ontkent,
wanneer hij tot erkenning van hetzelve geroepen wordt,
dan moet hij , volgens § Î 5 , deel Vil , der Oude Friesche
wetten, over negen, en volgens § 28, deel IV, van het
Fivelingoër landregt, over twaalf, ijzers gaan1'*.

Vfl. Overspel van eene vrouw.

Zoo eene vrouw van overspel beschuldigd werd, dan
stond het aan den geestelijke, om haar een handoordeel
(handijzerproef) te laten ondergaan 15, of wel haar man
moest zweren, dat zij onschuldig was. Brandde zij zich
in het oordeel, dan had de man de keuze, of hij haar
wilde hangen , of onthoofden , of verdrinken , of verbran-
den, of wel haar, op aanraden van den wijzen geestelijke,
weder tot zich nemen. Het Fivelingoër landregt, IV, 24,
en ook het Jus Municipale Frisonum, VII, 14, zegt
daarentegen: Dat hij haar dan kan verlaten, zonder wij-
ders ; doch in eene kantteekening op het laalstgemelde,
dat hij dan de keuze heeft, of hij ze onthoofde, of (ge-
vangen) zette, of tot zich neme. Het Jus Municipale Fri-

»* O. F. IV., VII, 18. VON WICHT. , MZ. 227, noot/;
15 O. F, IV., VII, 12,- doch daar staat, m. o., yerkeerdelijk

haudordel, en is rloor boofdoovdtiel vertaald.
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sonum, VII, % 49 , en het Fivelingoër landregt, IV, 2 ,
hebben die zelfde bepaling.

VIII. Valsehe munters.

De valsehe munter, die builen zijne werkplaats met val-
sehe munt gevat wordt, of de geldbesnoeijer, kan, volgens
J 18, deel XIII, der Oude Friesche wetten, en het Jus
Municipale Frisonum, IX , 8 , zich door den kampstrijd
ontregten; terwijl de ketelvang plaats heeft, wanneer
iemand beschuldigd wordt, valsehe munt, welke beneden
het bepaalde gehalte is , te hebben geslagen. Zie aldaar

S 13-

IX. Tollen.

Wanneer een tollenaar onwettige of ongeoorloofde tollen
genomen heeft, en hij daarvan beschuldigd wordt, dan
kan hij zich door twaalf eeden zuiveren , of wel eenen
kampstrijd aangaan, volgens § 10, deel XIII, der Oude
Friesche wetten , en het Jus Municipale Frisonum, IX, 10.

X. Voogdijschutling\

Volgens § 9, deel I , der Oude Friesche wetten, en Jus
Municipale Frisonum, I I , 9 , moet iemand , die eene
vrouw gehuwd heeft, en tot betaling van de voogdijschat-
ting, welke twee schellingen bedraagt, geroepen wordt,
ingeval hij beweert, dezelve te hebben betaald, eenen strijd
voeren; doch welken , wordt aldaar niet vermeld ; of we!,
na vijf oproepingen, het dubbele betalen, of de helft van
zijnen inboedel afstaan, van hetgeen beneden de balken
is. Mij komt voor, naar aanleiding van het Jus Munici-
vale Frisonum, I I , 9 , dat dit ook op het geval van
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overlijden der vrouw ziet, en betrekking heeft tot hetgeen
zij in den boedel ingebragt had, Immers, aldaar wordt
gezegd: Wanneer hij de voogdijschatting niet geven wil,
en de vrouw wettige inbreng heeft, dan zal enz.

XI. Koop.

§ 1 , deel VI, Fivelingoër landregt, zegt: Dat men
wegens verschil over eenen gesloten koop moet strijden,
indien iemand gegoed genoeg is; zoo niet, dan moet het
door het handijzer beslist worden, en hij bewijzen, dat
armoede en nood hem daartoe dwong. Want , zegt die
§ , nood breekt wetten.

XII. Wegbelemmering, verwonding.

Volgens § 13, deel VI , Fivelingoër landregt, moet er
gestreden worden, wanneer men eene vrouw op weg ge-
weld heeft aangedaan, of op een schip, of in een huis,
met geweld gegaan was. In die zelfde § vindt men de
bepaling, dat zij , die beide klagen , twee bloedvloeijende
maatwonden te hebben, moeten strijden, zoo zij terstond
klagen; terwijl na de genezing geen strijd wordt toegestaan.
Volgens het VIII. deel, § 7, heeft men de keuze, of men
strijden wil, of met twaalf eeden ontregten, wanneer men
eenen Priester op het vrije veld bevochten heeft, en hij
wegens sacrilegie en immuniteit klaagt. § 73 van de Wïll-
küren der Brocmänner spreekt van het geval, dat er
kleederen , of vee, in een gevecht verloren , of bedorven,
worden, dat er dan strijd is, en bepaalt de som tot een
mark, in de volgende § 74.
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Noodkesten.

Ten slotte moeten wij hier nog over § 105 van de Will-
küren der Brocmänner spreken, met welke § 15, IV, van
den / / . Emsiger codex, overeenstemt, welke , onzes in-
ziens, eenen algemeenen regel voor den strijd aan de hand
geeft. Zij luidt aldus:

Alle noodkesten zal men met strijd beslissen, ten zij
iemand zoo arm is, dat hij den strijd niet betalen kan ,
noch zijne vrienden dien voor hem willen betalen. Dan
zal hij tot den ketelvang toegelaten worden; en zoo hij
ook hiertoe te arm is, en zijne vrienden daarvoor ook niet
willen instaan, dan kan hij zes van zijne familie nemen,
en willen deze ook niet, dan kan hij eindelijk met vier
en twintig eeden bewijzen, dat hij onschuldig is.

Wij moeten hier vragen, wat zijn noodkesten ? WIARDA

wil hieronder de hoofdmisdaden gebragt hebben, en drukt
hier op het woord ned, nood, zoo als: nedbrond, geweld-
dadige brand, nednumpth, diefstal met geweld , needraaf,
roof met geweld, needmond, gewelddadig beheer, (Noth-
%uohi) needweer, noodweer, enz., en zegt, dat zoodanige
noodklagten aldaar, % 178, onder de algemeene naam van
benethe voorkomen.

Met dit gevoelen kan ik mij evenwel niet vereenigen,
en meen, dat door nedkesta niet anders bedoeld worden,
dan die gevallen, waarin de willekeuren, of kesten, en
andere wetten , in zekere voorkomende gevallen ongenoeg-
zaam waren , om iemand aan zijn goed regt te helpen,
wanneer men die door den strijd aanvulde; hetwelk mijns
oordeels, ook genoegzaam uit de zoo even opgenoemde ge-
vallen , waarin hij plaats had, is op te maken. De Will-
kuren der Brocmänner, § 220 in fine, zeggen : Wanneer
er eene noodkest voorkomt, en dit vele mannen doen, dan
moet men niet meer dan één hoofddader maken , ten zij
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de regter het tegendeel bewijze, wanneer men de oude
keur houden zal. Door noodkest schijnt hier doodslag,
welke in eenen oploop plaats had, te worden bedoeld.
Men zie hieromtrent ook den Lex Frisonum, tit. XIV.

Uüz o nderinge n.

Daar er nu geen regel zonder uitzonderingen is, zoo
meen ik U ten dezen met de hierop voorkomende te moe-
ten bekend maken.

Zoo bestond er, met betrekking tot het vast goed, en
de waarde van hetzelve, eene bepaling, dat men niet tegen
den Koning mogt strijden. Het verschil, zoo het bestond,
moest alsdan door vier vrijheeren, vier grondbezitters en
vier van mindere soort {letslaga, zij , die geen bezit meer
hadden), beslist worden. Zie de achtste kest. Dit was
gegrond, zegt VON WICHT , blz. 85 , op de algemeene rege-
len van het staatsregt, omdat onderdanen geen aanbod
van strijd aan hunne overheden behoorden en vermogten
te doen. Dat bovendien de kampstrijd tusschen evenboor-
tigen moest plaats hebben.

Wegens ouders erfenissen , ooms erfenissen en erfenissen
in den derden graad , moest men , volgens de vijfde kest
en het zevende îandregt, mede niet strijden ; maar konde
men het regt daarop door getuigenbewijs bekomen.

Volgens de veertiende kest 16 waren ook zij, die uit de
gevangenis , of uit krijgsgevangenschap , kwamen , om in
het bezit hunner goederen hersteld te worden , niet verpligt
te strijden, en konden hun regt mede door getuigen be-
wijzen. Het vijfde plat-Duitsche Emsiger îandregt (ms.)
brengt hier ook het goed der pelgrims toe. Zie ook het
vijfde îandregt. In § 6 , I I I , wordt het kerkegoed en het

VON W I C H T , blz, 110, noot q, en derde îandregt, O. F. W.
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koopland mede door getuigen bewezen , indien er verschil
omtrent het bezit is.

Wijzigingen omtrent den strijd.

Met een paar woorden hebben wij reeds over de wijzi-
gingen van den strijd gesproken. De Oude Friescke wetten,
deel I , § 39 en 42, Willküren der Brocmänner, § 105,
zeggen ons bovendien , dat, wanneer iemand niet zoo veel
bezit, dat hij wapenen en kleeding, en bovendien de
boete, indien het hem te beurt valt, kan betalen, en hij
zich daarop beroept, de Asega alsdan moet gelasten , dat
zeven van zijne buren , bij den eed , welken zij den Ko-
ning Ie hulde zwoeren, en bij hun geweten , zullen ver-
klaren , dat hij op dien dag, toen men hem ten strijde
daagde, zoo veel eigendom niet had; verklaren zij dit,
dan wordt hij tot den minderen strijd toegelaten.

Hoeveelheid van het betwiste , om strijdwaardig
ie kunnen zijn.

Er was mede eene waarde bepaald, welke het onder-
werp des geschils hebben moest. Volgens deel I , § 43,
der Oude Friesche wetten, moest het niet minder dan drie
pond en acht einzen bedragen, om te kunnen strijden;
deel XI, § 68 , drie pond veertien grooten ; en volgens de
§§ 38—40 aldaar, vier einzen dertien een derde penning,
om tol den keteîvang te worden toegelaten; welke som
ook schijnt gevorderd te zijn geworden ten aanzien van
het handijzer, zoo als uit § 16, deel VIH, aldaar, en
Jus Municipale Frisonum, VII, 43 , is op te maken.
§ 74 van de Willküren der Brocmänner zegt, dat alle
strijd in de wijk een mark is, en niet minder.

HALSEMA , in zijne verhandeling: Regeringsvorm der
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Ommelanden, blz. 103 volg., zegt, dat later de proeven
naar de grootheid der misdaden en de hoedanigheid van
den beklaagden geregeld werden. Het voorgaande heeft
ons, mijns oordeels, evenwel doen zien , dat hij hier ge-
dwaald heeft.

Exceptie van incompetentie, redenen van verschooning\

Wanneer iemand vermeende, op de dagvaarding tot den
strijd niet verpligt te zijn te antwoorden, omdat hij daar
niet behoefde te strijden, dan moest hij zulks door drie
dagvaardingen te kennen geven, en zeggen, dat hij, om-
dat hij daar geen huis noch hof heeft, geen geding behoeft
aan te nemen, en des Schouten ban niet hehoeft te er-
kennen, noch te ontkennen.

Doch hij zal zijnen Schout moeten noemen , op wien hij
zich beroept, en zijne naaste buren. Dan zal de Asega
hem |gelasten, dat hij onder eede verklare, waar zijn huis
en hof is , ten zij de Schout bewijzen wil, dat zijne dag-
vaardingen te regte geschied zijn. Ingeval deze dit niet
doet, dan wordt hij tot dien eed toegelaten; dan zal hij
aldaar ten antwoord slaan, en twee buren bij zich moeten
hebben, die, als borgen, vermogend genoeg zijn, om den
strijdwaardigen schat te betalen. Deel I , § 4 7 , 48.

Wanneer iemand zich, op de bij de wet bepaalde wijze,
in een geregt gezoend heeft, en hij omtrent die zaak in
een ander geregt ten strijde geroepen wordt , dan behoeft
hij niet te strijden, en kan volstaan met zich op zijnen
Asega en op zijnen Schout te beroepen, en ingeval die
overleden zijn, op zeven van des Konings getuigen, die
in dat regt wonen, en die dan ieder afzonderlijk zweren,
dat zij het weten, dat hij gezoend heeft. Oude Friesche
wetten, I , 6 1 . Jus Municipale Frisonum, I I , 62 .

Hij, die tot den strijd uilgedaagd is, en geene redenen
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tot verschooning heeft, mag, volgens den tweeden titel,
§ 29 , van de Jurisprudentia Frisica, den strijd niet af-
wijzen. De Oude Friesche wetten, VIII, § 13, willende
aantoonen, dat de strijd geoorloofd is volgens geestelijk
regt, zeggen: Want DAVID en GOLIATH den eersten kamp
vochten, op de willekeur van twee Koningen; daarom
behoort ieder zijne eigene daden te kennen, omdat de
kamp is een der vijf oordeelen Gods, waarvan drie heet
en twee koud.

Henen anderen in zijne plaats te stellen, om te strijden.

Dat men niet in persoon behoefde te strijden, leeren wij
uit den Lex Frisonum, tit. 14, § 5 en 7: In hac tamen
contentione licet unicuique pro se campionem mercede
conducere, si eum invenire poterit. Hetwelk wij \ 39 en
42, deel I , der Oude Friesche wetten, terug vinden;
waarmede ALKEMADE , in zijn Kampregt, hoofdst. 5 1 , kan
vergeleken worden. In § 39 evengemeld wordt van den
minderen strijd gesproken, en aldaar gezegd, dat de aan-
spreker geen kampioen behoeft te winnen, maar de aan-
gesprokene ; en daarmede zullen zij beide tevreden moeten
zijn. Het gold dus hier de heetwaterproef. Asegabuch,
blz, 52 , noot p.

Gevolgen van den strijd.

Tit. 14, § 5 , van den Lex Frisonum, zegt: Dat men
voor hem, die in den strijd gedood wordt, geene vergoe-
ding behoeft te geven, en dat die in den strijd verwonnen
wordt, voor schuldig wordt gehouden, ofwel zijne zaak
te hebben verloren.

Hij, die in den strijd verwonnen wordt, moet zijnen
valsch gezworen eed bekennen, en daarvoor aan den
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Deken zijnen ban voldoen. Oude Friescke wetten, VIH,
13—16, Jus Municipale Frisonum, VII, 40, 43. Naar
aanleiding van art. 38—40, deel I , aldaar, moet hij dub-
bel boeten : eenmaal voor den roofvrede en eenmaal voor
den strijdvrede, welke op twee pond gesteld was. § 41 ,
aldaar, zegt wijders: Dat hij den Deken haar en huid zal
geven, dat is, zijnen persoon ter diens beschikking stellen,
of wel met zijn goed voldoen, en bovendien, wegens den
meineed, eene boetedoening door vasten doen.

Volgens tit. 1 , § 3 3 , van de Jurisprudentie/, Frisica,
werd hij , die beschuldigd was, de vrucht eener zwangere
vrouw te hebben gedood , wanneer hij zich brandde, ter
dood veroordeeld, en zijne goederen geconfisceerd. Oude
Friesche wetten, VIII, 15. Jus Municipale Frisonum,
VIÏ, 42.

Belemmering van den strijd.

§ 148 van de Willküren der Brocmänner zegt: Dat
hij, die den strijd hindert, de zaak, waarom gestreden
wordt, vergoeden, en 30 mark aan het volk betalen moet.

Wij zullen thans U met de wijze, waarop de Godsoor-
deelen plaats hadden, bekend maken, en wel eerst met den

MEERDEREN STRIJD.

Kampstrijd.

Volgens § 134 van de Willküren der Brocmänner wordt
de kampstrijd tweemaal in het jaar gehouden , en wel des
Zaturdags voor den tweeden Mariadag, en des Zaturdags
voor den dag van den heiligen Ludger. Ik durf evenwel
niet stellen, dat dit ook op die tijden in de andere
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districten plaats greep, daar ik hieromtrent niets gevonden
heb. Alleen vond ik , Oude Friesche wetten , î, 22, dat
het bodthing om het vierde jaar door den Graaf gehouden
werd. Doch § 26 , aldaar, spreekt van het bodtingh van
den Schout, en zegt: Dat, wanneer zij bodthing houden,
aij des morgens zullen begonnen hebben, en het houden
tot den middag, om den strijd , welken men aldaar aan-
klagen zal bij zonnen opgang; en § 27, dat men bij het
dalen der zon niet ten strijde behoeft te staan.

Volgens die zelfde § 26, deel I , der Oude Friesche wet~
ten, moet dan de strijd aan het bodthing aangeklaagd
worden; terwijl men, volgens de zoo even aangehaalde
§ 134, acht dagen te voren het punt van geschil moet
opgeven, en daarna den strijd bezweren.

Hierna geschiedt de dagvaarding, waarvan wij in het
VIII. deel, § 22, van het Hunsingoër landregt:, een model
vinden. Zij luidt aldus:

Ik spreek u aan, in naam van het volk, van den Frana
en van den zelfden man , weiken gij hier aan dezen op-
geworpen volkswerf gezien en gehoord hebt, dat hij mij
zijnen last gaf, en mijne woorden bekrachtigde; dat gij
kwaad aan het regt deedt, doordien gij hem met dievenîist,
terwijl het volk sliep, en bij onzekere wachters (honden) ,
tot hem kwaamt, en zijn huis van buiten inbraakt, en ,
daarenboven, zijne binnenste bewaarplaatsen , en hem aldaar
zijn goed afstalt, ter waarde van 55 marken, ieder mark
van 8 einzen, ieder einze van 20 penningen; dat gij
daaraan den bepaalden volksvrede braakt, welke verzekerd
was door pand en eed, door den allerhoogsten ban van
den Frana, en door uwe hoofdlossing. En beloof mij dit,
dat gij op dezen dag het gestolene zult weder bepanden ,
als ook de boete voor het gestolene, zoo als ik van u
gevraagd heb, bepandt en betaalt, met zoodanige pennin-
gen , als er in den lande gaaf en gangbaar zijn, waar-

IV. 20
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mede meu koe en koorn betaalt. Dit zult gij aan het erf
van het volk, aan dat van den Frana en van den klager,
brengen. Zoo gij iets ontkennen wilt, zoo zult gij heden
ten dage eenen strijd aannemen, en eenen strijdeed zwe-
ren, en eenen anderen hooren. Tot den meerderen strijd
heb ik u gevorderd; den minderen sta ik niet toe. Ik
verzoek een deugdelijk antwoord op deze Idagte.

Volgens § 43 en 46, deel I, der Oude Friesche wetten, en
volgg., werd de dagvaarding tot driemaal herhaald, waarna
men op de vierde den strijdeed verzekerde. Wanneer
iemand zulks dan niet deed, dan werd hij door het geregt,
hetwelk naar zijn huis ging, in persoon gedagvaard,
omdat hij op de gedane dagvaardingen niet had willen
antwoorden. Bij de derde dagvaarding moest hij zijnen
eisch ontwikkeld aanbieden.

Nadat dit nu alles geschied was, moest hij eenen borg
stellen, die in staat was, den borgtogt te betalen. Deze
bleef borg, tot dat de strijdeeden gezworen waren , welke
men in een daarop volgend, en opzettelijk daartoe be-
paald , geregt deed. Deze eeden geschiedden aldus:

De aangesprokene moest alsdan de hand op de heiligen
leggen, waarna de Asega hem den eed staafde, en gelastte
hem na te zeggen: Dat hem God alzoo helpe en de
heiligen. Hierna deed de aanspreker eenen gelijken eed.
Dan zweert wederom de eerste: Dat hij te regte en niet
valsch zwoer; waarna de tweede zulks mede doet. Nu
zweert wederom de eerste, dat hij hem niet beroofde aan
hooi, noch aan stroo , aan goederen , noch aan eetbare
waren; de andere daarentegen, dat dit wel het geval was.
De eerste zweert nu wederom, dat hij hem niet ter waarde
van drie pond en acht einzen heeft beroofd; de tweede,
dat hij hem zoo veel, ja meer, beroofd heeft. Nu zweert
wederom de eerste, dat hij zonder last van den Frana
geene onnutte voldoening wil geven; en de tweede, dat
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hem die betaling, zelfs zonder last van den Frana, toe-
komt. Nu zweert eindelijk de eerste, dat hij dien roof
aan hem niet behoeft te betalen; en de tweede, dat hij
nu met regt aan hem voldoen zal.

Wanneer nu, na het zweren dezer eeden , hij , die borg
gebleven was, niet langer borg wilde blijven, dan kon de
hij zich hiervan ontslaan. In dat geval mogt de aan-
geklaagde eenen nieuwen borg aanbieden, die den strijd-
waardigen schat voldoen konde; tot welke aanbieding hem
alsdan den tijd van 21 nachten verleend werd, en die
bleef dan borg, tot dat de zwaarden gewisseld waren.

Zoo hij nu binnen dien tijd geenen strijder krijgen kon ,
dan moest hij zweren, dat de nood hem zulks belet had,
en kreeg dan nogmaals 21 nachten uitstel; en, had hij
hem dan nog niet, ten derden male 21 nachten.

Wanneer nu deze 63 nachten uitstel verloopen waren,
dan moest de strijd, in het regtsgebied, waarin hij bezwo-
ren was, gevochten worden.

De Schout had de keuze der plaats, waar hij dit geregt
in zijn district wilde houden, en deed daarvan dan open-
bare aankondiging. Zij, die de strijders hiervan kennis
gaven, namens den Schout, waren dan ook verpîigt, hen
op de strijdplaats te brengen; terwijl de Asega , wanneer
zij aldaar gekomen waren, hen de kampplaats aanwees.

Deze nu moest overal 63 aardvoelen breed zijn. Binnen
dezelve mogt niemand, dan de Schout, de Asega, de
strijders en de krijtwaarders, komen. Hij, die er boven-
dien inging, verbeurde twee pond aan den Graaf. Deed
iemand den vechtenden eenigen hinder, of belette hij den
strijd, dan moest hij , volgens § 148 van de Willküren.
der Brocmänner, aan het volk 30 mark betalen, waarvoor
zijn huis tot borg verstrekte. Ingeval daar doodslag ge-
schiedde, dan moest deze met driedubbel geld betaald
worden,
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Tot handhaving der goede orde waren de krijtwaarders,
welke, zoo veel mogelijk, zorgden , dat niemand op de
kampplaats kwam, en dat zij in goede orde was en bleef.
HALTAUS , Glossarium Germanicum, p. 754, zegt: Dat zij
zorgden , dat de omheiningen niet door het gedrang der
memgle vernield werden, dat de ingang den strijderen
vrij bleef, en dat zij het teeken tot den strijd gaven.

Nadat dit nu geschied was, en de Asega den strijders
de kampplaats had aangewezen, en den Schout gelast
had, dat hij zoude zorgen, dat de strijd binnen drie da-
gen geëindigd was, dan begon van dat oogenblik af het
Schoutengeregt.

Alsdan werden de wapenen door den Schout en den
Asega geschouwd; hetwelk telkens des morgens en des
avonds, gedurende dien tijd, geschiedde.

Ieder strijder moest twee zwaarden hebben, om, ingeval
het eene brak , het andere fe kunnen gebruiken; en mog-
ten deze zwaarden, gedurende den tijd van den strijd,
niet uit de kampplaats gevoerd worden.

De strijd, welke den derden dag gehouden werd , noem-
de men de luckhetene, eindstrijd. HALSEMA , blz. 105.

Over de uitkomsten van den strijd zie men de aanteeke-
ning op de § 45 der Oude Friesche wetten, blz. 61 , en
ALKEMADE , Kampregt, blz. 365, alwaar een brokstuk re-
kening van een tweegevecht gevonden wordt; en blz. 295,
alwaar gezegd wordt, dat er op sommige plaatsen eene
zekere boete, onder den naam van bannum duelli bekend,
op stond, en voor het aangaan van het tweegevecht be-
taald werd. Dat sommige willen, dat dit bannum in de
plaats der verbeurdverklaring zoude zijn gekomen. Hier-
voor hebben wij gezien, dat zulks op Friesland niet van
toepassing heeft kunnen zijn.

De Friezen, zoo als wij weten, hielden hunne teregt-
zittingen bij het klimmen der zon, en niemand was ge-
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houden langer, dan lot dien lijd toe, in het geregt te
slaan. Even zoo behoefde de vrije Fries, volgens § 26 en
27, deel I , der Oude Friescke wetten, wanneer de zon
was zijgende (dalende) , niet ten strijd te staan. De mid-
dag was dus het scheidingspunt tusschen het klimmen en
dalen der zon, en op hel middaguur, werden de geregten,
werd de strijd, gesloten tot eenen volgenden dag. Zie
ook \ 56 , deel I , der Oude Friesche wetten.

MINDERE STRIJD.

Heetwaterproef.

Hij nu , die niet genoeg bezat, om den meerderen strijd
te kunnen strijden, werd tot den minderen toegelaten,
dat is, tot de heetwaterproef. Ook hier moesten de eeden,
welke bij den kampstrijd plaats vonden, gezworen wor-
den; en nadat dezelve gedaan waren, gelastte de Asega,
bij wien de zaak was aangebragt, dat het oordeel bij den
kerkhofsmuur van de parochiekerk zoude plaats hebben,
ten ware hij van den parochie-Priester verlof kreeg, dat
het bij de kapel zoude geschieden. In dat geval moest die
kapel in des Schouten geregt gelegen zijn. Oude Friesche
wetten , 1, 40; Jus Municipale Frisonmn, I I , 46.

Op den bepaalden tijd bragt men den ketel, en hing
dien aan de buitenzijde van den kerkhofsmuur, dus buiten
den gewijden grond; waarna de Priester op den muur
staan ging, en denzelven wijdde, waarvoor hem een schel-
ling betaald werd. Be strijder, die buiten den muur stond,
tastte daarna met zijne hand in den ketel 17. Bet Jus

17 hex Fris., tit. 3, § 6 ; O. F. W., I, deel, § 38, bl. 48. Men
vindt een der formulieren van vcrzwering (exovcisinus) aldaar,
§ 41, blz. 51. Zie BALITZ., Capital., tom. I I , col. 641.
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Municipale Frisonum, § 4 1 , I I , zegt daarentegen: Dat
hij binnen den gewijden grond zal hangen aan den kerk-
hofsmuur, en dat de Priester daar bij staan zal, en het
oordeel wijden, en dat de strijder buiten den muur moet
staan.

Bij deze plegtigheid waren, behalve de Schout, en de
Asega, en de Priester, vier mannen tegenwoordig, die
opzettelijk daartoe geroepen waren. Onder opzigt van
deze zeven werd de hand, nadat hij uit den ketel kwam,
omwonden en verzorgd, en drie dagen daarna, in hunne
tegenwoordigheid, wederom in de kerk ontbloot en on-
derzocht.

Drie dezer mannen waren alsdan met den Priester aan
de eene zijde, en een met den Schout en den Asega aan
de andere zijde. Wanneer zij het nu omtrent de schou-
wing niet eens waren , dan was de Priester met de drie
mannen nader, om hem voor ongeschonden te houden,
dan de andere drie, om hem voor gebrand te houden.

Men ziet, dat hier eene gemengde reglspleging plaats
greep, daar zoo wel het wereldlijk als geestelijk gezag in
dezen werkzaam was. Doch, welbeschouwd, zal men het
tot het Schoutenregt moeten brengen. Alle formaliteiten
voor den strijd werden hier geobserveerd; de beklaagde
stond buiten den gewijden grond, dat is, buiten het gees-
telijk regtsgebied, en de Schout en Regter waren daarbij
tegenwoordig, en het geschiedde in het Schoutengeregt,
in allen gevalle hier, waar deze proef den strijd verving;
hetwelk het geval met de andere proeven, zoo als wij zien
zullen, niet was. De Lex Frisonum, tit. 14, § 3 en 5 ,
zegt, dat deze proef tusschen het Vlie en de Lauwers,
ingeval van strijd, altijd plaats greep; en in § 8 , tit. 3 ,
aldaar, tusschen de Lauwers en de Wener alleen de
kampstrijd. Zie ook HALSEMA, blz, 107,
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Ifeefijz-erproef.

Volgens het VIL deel, § 17, der Oude Friesohe wetten,
en het Jus Municipale Frisonum, VII, 20 , had deze
plaats bij ontkentenis van het vaderschap, Nadat alle mid-
delen van bewijs, van beide zijden aangevoerd, uitgeput,
en onvolledig om te beslissen bevonden waren, werd de
heetijzerproef bepaald, en aan den beklaagde bekend ge-
maakt , aan wien dan een uitstel, om deze proef te onder-
gaan , van 42 nachten gegeven werd.

Na verloop van dezen tijd moest hij met zijn vuur en
met zijne ijzers, met zijne zokken en met zijn was, in de
parochiekerk komen, en aldaar de misse hooren, en het
gewijde brood (wijder corbita) nuttigen, en daarna eene
zieldienst voor twee schellingen koopen. Op den volgenden
dag moest hij in die zieldienst (missa pro defunctis)
tegenwoordig zijn, en (na alvorens gebiecht te hebben)
het avondmaal (corpus Domini) gebruiken. Nadat dit
verrigt was, werden de ijzers gewijd; voor welke wijding
een schelling betaald werd; waarna de heklaagde over
dezelve in de kerk ging. Oude Friesche wetten, VIII,
14; Jus Municipale Frisonum, VII , 4 1 , 44,

Den daarop volgenden dag, dus den derden , werden de
voeten geschouwd, welke, mijns oordeels, met de zokken
en het was, dat hij den eersten dag had medegenomen ,
overtrokken waren. Deze schouwing geschiedde in tegen-
woordigheid van den Priester en zes daartoe geroepene
mannen. Vier van deze waren aan de zijde van den man,
terwijl twee, met den Priester, aan de zijde van de vrouw
waren, die hem voor vader van haar kind wilde verklaard
hebben. Zoo zij nu oneens omtrent de uitkomst waren,
dan waren de vier aan de zijde des mans nader, om de
voelen voor ongeschonden te houden, dan de twee met
den Priester, dat zij verbrand waren. Ingeval evenwel de
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gemeente oordeelde, dat zij verbrand waren, dan ging dit
hun gevoelen voor. Fivelingoër landregt, IV, § 30.

Handij%er.

De proef met het handijzer geschiedde, volgens § 17,
deel VII, der Oude Friesche wetten, en Fivelingoër land-
re gt, IV, 31 , nagenoeg met de zelfde plegtigheden ; doch
de aangeklaagde droeg dit van de vonte tot het hooge
altaar, en betaalde eenen schelling voor de wijding van
hetzelve; Jus Municipale Frisonum, VII, 20 ; en behoefde
den eersten dag geene misse te hooren, noch het gewijde
brood te gebruiken.

Kruisproef.

In de behandeling van de kruisproef willen wij hoofd-
zakelijk den geleerden aanteekenaar op de Oude Friesche
wetten , blz. 104, volgen , en het meerendeel van het daar
door hem gezegde tot het onze maken.

Wij kennen de sage, welke zegt, dat Koning KAREL en
Koning RADBOUD van Benemarken l s elkander Friesland
betwistten. Dat dien ten gevolge wijze lieden (regters) dit
verschil wilden beslissen; doch dat zij beiden hel verschil
door eenen tweestrijd beslist wilden zien. Het gevolg hier-
van was, dat men bij regterlijke uitspraak bepaalde, dat
de beide Koningen zouden staan, en dat hi j , die het
langst stil stond , zijne zaak zoude gewonnen hebben. Dat
zij dit toen deden, en dat zij beide een etmaal stonden.
Dat KAREL toen zijnen handschoen liet vallen, en RADBOUD

denzelven opnam, en hierdoor den strijd verloor.

' 8 Opmerkelijk is het, dat hij hier ais Deen genoemd wordt.
Hij schijnt dus geen Fries te zijn geweest.
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Men houdt het er voor, dat deze wijze van regtspleging,
zoo zij al niet de kruisproef geweest is , veel overeenkomst
met dezelve moet hebben gehad; en hiermede kan ik mij
geheel vereenigen, en zie in dit verhaal een bewijs, dat de
kruisproef in Friesland niet onbekend moet zijn geweest,
hoewei ik aan de sage geen geloof sla.

Tot bewijs wordt aldaar het testament van KAREL den
groolen aangehaald, waarbij hij zijn rijk onder zijne
zonen verdeelt. BALÜZIUS, tom. I , col. 439, § 13, vindt
men: » Si causa, vel intentio conlroversiae, talis inter
» partes, propter terminos aut confinia regnorum, orla
» fuerit, quae hominum testimonio declarari vel definiri
» non possit, volumus ut ad declarationem rei dubiae,
» Judicio crucis, Dei voïunias et rerum veritas inquiratur,
i) nee unquam pro tali causa, cujuslibet generis pugna ,
» vel campus ad examinationem judicetur."

Ook in het testament van LODEWIJK den vromen (BALU-

ZIUS , tom. 1 , 686 , § 10) vindt men hoofdzakelijk het
zelfde; doch voor de woorden judicio crucis, vexillo crw
cis. Hoe deze proef geschiedde, wordt niet opgegeven,
BALÜZIUS, in Nolae ad Capitularia, tom. I ï , col, 1153,
zegt, dat, niettegenstaande de onderzoekingen van de
voornaamste geleerden, het alsnog twijfelachtig blijft, op
welke wijze zij geschiedde, en waarom duistere en twijfel-
achtige zaken door die proef beslist werden.

SICCAMA (Ad Legem Frisonum, p. 109) en BALÜZIUS ,
1. 1,, meenen, dat zij op de volgende wijze plaats greep:

De beschuldigde moest eenen bepaalden tijd onbewegelijk
bij een kruis staan, en zoo hij dit uithield , dan werd hij
voor onschuldig gehouden ; zoo niet, voor schuldig. Of
wel: dat twee personen, die verschil hadden, bij een
kruis onbewegelijk moesten slaan, en dat hij, die dit het
langst uithield, zijne zaak gewonnen had.

Duc.ANGB , in zijn Glossarium, in voce Crucis judicium,
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BIGNON en SPELMAN , zijn van gevoelen, dat zij in den
14. tit. van den Lex Frisonum beschreven stond; doch
daar wordt over de beslissing door het lol, waarover later,
gehandeld,

PICHLER, in zijnen Candidatus, p. 703, vroeger gemeld,
spreekt niet bijzonder van de kruisproef; doch zegt: »Olim
•» etiam aliis modis poterat fieri canonica purgatio, nempe
» per juramentum factum ad sepulchra vel reliquias sancto-
» rum, per sortes aut tesseras ad s. crucem jaci vel de
» altari s. crucis extrahi soulas," enz. Hier wordt van tes-
sera, teerlingen, dobbelsteenen, gesproken, welke bij het
kruis geworpen werden. Zoude de benaming van de goede
en kwade negen ook hiervan afkomstig zijn ?

Dit alles met de spreekwijzen cruce contendere, crucem
vindicare, ad crucem stare, ad crucem cadere, welke
men in de oude wetten ontmoet, in verband gebragt,
doen het ons als bijna zeker stellen, dat daar van de
kruisproef melding wordt gemaakt.

Dat deze proef reeds vroeg is afgeschaft, zien wij uit
den Lex Longohardorum , lib. I I , tit. LV, 1. 32: » San-
2> citum est ut nullus deinceps quemlibet examinationem
ï crucis facere presumat; ne CHRISTI passio, quae glorifi-
ï cata est, cujuslibet temeritate contemptui habeatur."
Vermoedelijk dagteekent deze wet van den tijd van LOTHA-

RIUS, zoo als HACIIENBERG (Germ. med, diss., 3 , § 23)

opmerkt, en niet, zoo als velen willen, van den tijd
van KAREL den grooten. Immers, dan zoude hij die proef
niet in zijn testament bevolen hebben.

Koudwaterproef.

Omtrent de koudwalerproef vindt men in onze Oude
Friesche wetten geene sporen. Volgens de aantt, aldaar,
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op § 38 , blz. 48 20, bestond zij hierin, dat de verdachte
persoon ontkleed werd, en in het kruis (kruiselings) ge-
bonden , zoodat de regterarm aan den linkervoet, en de
linkerarm aan den regtervoet, werd vastgemaakt, en hij
daarna in het water geworpen, wanneer men hem aan
een touw, om den middel gebonden, vasthield. Zonk hij
naar den grond, dan werd hij onschuldig, dreef hij ,
schuldig gehouden.

Deze proef schijnt ook door LOTHARIUS te zijn afgeschaft,
zie de Capitularia, add. IV, \ 113, alwaar men vindt:
s Ut examen aquae frigidae, quod hactenus faciebant a
» missis nostris omnibus interdicatur, ne ulterius fiat." Zie
ook HALSEMA , blz. 108.

Wijder' corbïta , Tzysordel, TJexede hexil.

Thans moeten wij met een woord gewag maken van de
wijder corbita, het tzysordel en het uexede hexil.

In het tiende landregt der Oude Friesche wetten vinden
wij den ketelvang (heelwaterproef) tegenover de wijder
corbiia genoemd, alwaar mede over den strijd gehandeld
wordt. Het luidt aldus: Als de erfgenaam dit regt niet
hooren wil (de handijzerproef, die de knecht zoude on-
dergaan) , noch aanzien, dan moet men hem met het
zeendregt helpen, met kelelvang, of met wijder corbita.
Dit is zeendregt, daar zal men mede helpen de armen
gelijk de rijken, de edelen gelijk de onedelen, of met
eenen strijd te halen. In het Fivelingoër landregt en het
Asegabuch wordt alleen van het heete ijzer, dat is hier
het handijzer, gesproken ; doch in het Emsiger landregt
staat, in de plaats van kelelvang, uexet hreil, en in het
Hunsingoër, uexede hexil.

Zie verder'de aldaar aangehaalde schrijvers.
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De geleerde aanteekenaar op de Oude Friesche wetten,
blz. 164, zegt: Dat de wijder corbita een der ordalia
was , bij onze voorvaders, en inzonderheid bij de Angel-
salcsers, in gebruik. Dat zij hierin bestond, dat men den
beschuldigde een stuk gewijd brood, of ook wel een stuk
gewijde kaas, liet doorslikken. Ter bevestiging daarvan
haait hij het volgende gebed aan: » Fac eum, Domine!
y> 'm visceribus angusliari, ejusque guttur conclude, ut
ï panem vel caseum istum, in tuo nomine sanctificatum,
j devorare non possit hic, qui injuste juravit ac negavit,"
etc.; en een ander: » Praesta quaesumus ut — faux ejus
» concludatur, guttur ejus strangulatur et in nomine tuo
B ante iilud rejiciatur, quam devoretur." Hij laat, let
wel.' er op volgen: » Met deze proef had zeer veel over-
* eenkomst het judicium eucharisliae , wanneer, in plaats
» van gewijd brood, het h. avondmaal gebruikt werd ,"
enz.

Men schijnt bij de behandeling van dit tiende landregt
niet genoeg in deszelfs geest te zijn doorgedrongen, en
daardoor van het spoor geraakt te zijn.

Wij zeiden straks, dat ketelvang tegenover wijder cor-
bita stond, en dat voor ketelvang in het Emsiger en
.Hunsingoër landregt uexet hreil en uexede hexil gevonden
wordt,

Wij hebben mede gezien, dat bij den ketelvang geene
plegtîgheden in de kerk plaats grepen; doch dat bij de
heetijzerproef den eenen dag het gewijde brood (wijder
corbita) en den volgenden dag het h. avondmaal (corpus
Domini, sacramentum eucharistiae) genutligd werd.

Wij houden het er dus voor, dat hier door de wijder
corbita de heelijzerproef bedoeld wordt, en vinden in de
woorden uexet hreil en uexede hexil de heetwaterproef.
Zij geven ons mede eene toelichting omtrent de pleglig-
heden van de heetwaterproef.
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Wij hebben gezien, dat iemand bij de heetijzerproef,
onder anderen, zijne zokken en zijn was moest mede-
nemen , om zijne voelen daarmede te dekken; doch bij
de heetwaterproef, noch bij de handijzerproef, wordt van
iets dergelijks melding gemaakt. Alleen weten wij, dat na
de heetwaterproef de hand omwonden werd, en ik zoude
het dus daarvoor houden, — daar hreil het Angelsaksische
hreagel, en hexil het Angelsaksische hacele is, en kleed ,
dekking, beteekent, en uexet, met was bestreken , — dat
ook door deze woorden de heetwaterproef bedoeld wordt,
en de arm met dat kleed is bedekt geweest.

Zoo staat dan ook wederom in het zeendregt, Oude
Friescke wetten, VIII, 14, het tzysordel tegenover wetter-
campe (heetwaterproef) , even als keteîvang tegenover
wijder corbita. En daar nu in plaats van brood ook wel
gewijde kaas gegeven werd, zoo zal het wel niet te be-
twijfelen vallen, of door wijder corbita en tzysordel zal
wel de zelfde proef, te weten de heetijzerproef, bedoeld
zijn.

Met betrekking tot het al of niet doorslikken van het
brood, of van de kaas, meen ik te mogen opmerken,
dat er eene zoo kleine hoeveelheid gegeven werd, dat
hieromtrent wel geene zwarigheid zal geweest zijn; en dat
hij, die weet, wat de Katholijken van het avondmaal
denken, nimmer zal kunnen gelooven, dat dit als proeve
gebezigd is, of zelfs konde en mogt gebezigd worden.
Wat de gebeden betreft, die ook alleen betrekking tot het
brood en de kaas hebben, dit zijn de gewone imprecatiën,
van welke men in vele andere gevallen, buiten de ordalia,
gebruik maakte. Men zie hierover ook BERGER , Diction-
naire théologique , in voce Pain bént.
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Loting.

Ook door het lot werden de zaken, welke in verschi
waren, oudtijds bij de Friezen beslist.

Zoo vinden wij reeds bij TACITUS , De moribus Germa
norum, cap. 10, hiervan melding gemaakt: » Sortium con
» suetudo simplex, virgam frugiferae arbori decisam ii
» surculos amputant, eosque notis quibusdam discretos supe
» candidam vestem temere ac fortuito spargunt," enz. In dei
Lex Fnsonum, Iib. XCV, leest men: dat, wanneer iemam
in eenen oploop gedood werd, en men den schuldigen nie
wist uit te vinden, men dit door het lot beslissen moes!
De wijze waarop was deze: Men nam dan een rijsje
sneed dit in twee even groote deelen, en teekende da
het eene met een kruis, waarna zij ieder afzonderlijk m<
zuivere wol omwonden, en daarna op het altaar, of op d
reliquien der heiligen, geworpen werden. Dan nam d
Priester, of, bij zijne afwezigheid, een onschuldig kind, ee
dier beiden van het altaar, of de reliquien , na alvorer
God gebeden te hebben, dat hierdoor de waarheid, of hi
regt, mogte ontdekt worden. Werd nu het rijsje met het kru
eerst genomen, dan pleitte dit voor de onschuld. Men z
hieromtrent ook de Oude Friesche wetten, blz. 105, alwa;
men zal vinden, dat deze proef nog lang in gebruik
geweest, en men zelfs de bijbelteksten , toevallig opgesl;
gen, in lateren tijd bezigde, om de waarheid te vindej
Overblijfselen daarvan vindt men ook in de Jurisprudentt
Frisica, tit. 8 0 , De sortilegiis, waar het loten in gee
lelijke zaken verboden , doch in wereldsche zaken , wel!
goederen, of wereldlijke personen, betroffen , toegelaten i

Baarregt.

Er was ook nog een middel, hetwelk men bezigde, o
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de schuld, of onschuld, van iemand aan doodslag te doen
uitkomen, waarvan men in mijne jeugd de geheugenis, en
tevens de geldigheid, hoewel toen niet meer in toepassing,
nog had en geloofde. Het was het baarregt, jus feretri,
of cruentationis.

Het bestond hierin, dat men den van moord of doodslag
verdachten- bij het vermoorde lijk bragt, en hem zijne
eene hand op den mond deed leggen, en de andere op
de wond van den gedoodden. Wanneer er dan bloed, of
schuim , uit de wonde kwam, dan werd hij voor schuldig
gehouden. Zie Oude Friesche weiten , blz, 247, Aantee-
kening op § 13. In mijne jeugd geloofde men, dat wan-
neer zoo iemand bij het lijk gebragt werd, en er dan
bloed uit den neus sprong, hij dan schuldig aan de
moord was.

Vermoedelijk vinden wij het in den tweeden doem van
het Emsiger landregt, aldaar, bl. 47 (zie Votf WICHT,

bl, 279 en 649), in toepassing gebragt. Vos WICHT wil in
het woord baar iets anders dan feretrum vinden; doch,
mijns oordeels, ten onregte. Het woord baren , waarin hij
het te huis wil brengen, komt in de Oude Friesche wetten
altijd in de beteekenis van klagen, aanklagen, en bare
van klagte , voor. Het woord benelhe komt, J 178 van de
Willküren der Brocmänner, in de beteekenis van klagte
wegens doodslag voor, alwaar de wijze , op welke zij ge-
schieden moest, wordt opgegeven.

Bereschinsa kempa.

Voordat wij hiervan afstappen, moeten wij nog een
woord over de, in het 23ste en 24ste landregt der Oude
Friesche wetten voorkomende, uitdrukking: Bereschinsa
kempa, zeggen.

De aanteekenaar op de Oude Friesche wetten leidt het
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eerste woord af van bare , nudus, bloot, en van scina ,
oruris pars anterior, het scheen, het scheenbeen, en zegt,
dat is, blootscheende kamp, en vertaalt het dien ten ge-
volge in den tekst door barvoetsche kamp. VON WICHT ,
blz. 230, n o o t / , en blz. 232, noot H, door baarfüssigen
Kamp, hoewel in den Oostfrieschen tekst campvechtinge
staat. WIARDA, Asegabuch, blz. 161 en 164, op die zelfde
gronden , blossbeinigen Kampf. Zij voegen er evenwel bij,
dat het Hunsingoër hiervoor de woorden gret kampa heeft,
welke WIARDA vertaalt door gegrüsten {provocirten) Kamp/e.
Hij dacht er niet aan, dat gret ook groot beteekent,
noch ook niet, dat er eenen meerderen (grooten) en een en
minderen (kleinen) strijd bestond. — Verders heeft de
Latijnsche tekst duello; het Fivelingoër landregt, in het
23ste, Bereschinza kempa, doch in het 24ste alleen an
stride withstonda, en Fivelingoër landregt, Bijlagen , I ,
§ 58 , ook Bereschinza campa. De / . Emsiger Codex, in
het 23ste, kininzes kempa (VON RICHTHOFEN heeft kinnzes),
hetwelk eene schrijffout zal zijn, omdat wij in het 24ste
aldaar bereschinse campa vinden. Het platduitsch Emsiger
landregt heeft: » So sall he tho den veer hornen gewelicken
30 einen strydt stahn, und tho der herstede mith vuisten-
s kamp." Eindelijk heeft het Jus Municipale Frisonüm , in
het 23ste, swirdkempa , en in het 24ste bereschinka kempa.
Het komt mij voor, dat zij alle drie ALKEMADE in dit
punt verkeerd gelezen bebben; hij spreekt wel over zoo-
danigen blootbeenigen kamp, doch zegt ook , dat de strijd-
kamp, of het duel, op verschillende wijze, naar den stand
der personen, geschiedde. Wanneer wij nu in onze Oude
Friescke wetten van eenen minderen en meerderen strijd
lezen, van eenen grooten strijd, van eenen zwaardkamp,
door welke woorden het zelfde bedoeld wordt, en daarbij
in aanmerking nemen, dat deze in het openbaar geschied-
den , dan zal men het er met mij wel voor willen houden,
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dat deze bereschinza kempa aldaar eenen openbaren strijd
beteekent, en dat dit woord van bere , baar , en schina ,
schijnen, afkomstig is, en letterlijk baarschijnend betee-
kent , verwant met baarblijkelijk en openbaar.

Zie hier dan een kort overzigt over de Godsoordeelen,
voor zoo verre ik die uit de Oude Friesche wetten heb
kunnen opsporen, zoo als zij in Friesland in toepassing
geweest zijn. Ik vlei mij, dat dit overzigt, hoewel in som-
mige punten, bij gebrek aan bewijzen, onvolledig, ge-
noegzaam zal zijn, om U een denkbeeld daaromtrent te
geven, en den geschiedvorscher stoffe, om dit onderwerp
nog nader te ontwikkelen.

Mogt men, even als ALKEMADE met betrekking tot Hol-
land, en ik tot Friesland, thans ook eens ten aanzien van
andere ons omringende landen hieromtrent nasporingen
willen doen, dan vlei ik mij , dat dit punt meerder licht
zal verkrijgen, en tevens andere punten zal kunnen toe-
lichten, en men waarschijnlijk tot de diepste oudheid zal
kunnen opklimmen, in allen gevalle nader, dan tot nu toe,
aan den oorsprong geraken.

Ik meen U tevens te hebben aangetoond, dat zij ten
tijde, toen zij gebruikt werden, doelmatig waren, en
hun groot nut gehad hebben, en dat men zich bij de af-
schaffing daarvan niet zoo onverstandig, als ik het zoo
eens noemen mag, daarover had behooren uit te laten.
Jus suum cuique tribue.

(Voorgelezen in de winteravondvergadering van het Friesch Ge-
nootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, te Leeuwar-
den, den 15. Januarij 1846.)
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