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Costumen van 's-Hertogenbosch (inv. nr. 1)

Magistraatsbibliotheek
G. van Soemeren, CoUectanea sive commentanus ad consuetudines Buscoducenses (nr. HM 84 1-3)
Lemmata sive summaria eorum quae continentur in collectaneis sive commentario Gerardi van Soemeren ad
consuetudines   Buscoducenses  (nr.  lib/l  59)

Gemeentearchief Tilburg

Oud archief Tilburg
Concept voor een ordonnantie op de stijl en manier van procederen voor dc heerlijkheid Tilburg en Goirle
(inv. nr. 91)

Rechterlijk archief Tilburg, Goirle
Kladregister 1713-1721 (inv. nr. 13)
Rol 1560-1561. 1627, 1649-1650, 1675-1677, 1677-1678, 1678-1678, 1678-1679, 1679-1680, 1681-1682. 1682-
1683, 1683-1688, 1712-1740, 1779-1798 (inv. nrs. 14, 27,41, 57, 58,59, 60, 61,62, 63. 64,68,76)

Streekarchief Zuidoost-Brabant, Depot Eindhoven

Rechterlijk archief Bergeijk
Rol 1737-1776. 1776-1783, 1783-1797 (inv. nrs. 1. 2.3)
Kleine rol 1779-1808 (inv. nr. 12)
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Rechterlijk archief Bladel, Reusel. Netersel
Rol 1703-1711, 1712-1722, 1723-1743, 1792-1811 (inv. nrs. 1. 2, 3. 5)
Protocol van transporten en geloften 1702-1710 (inv. nr. 19)

Rechterlijk archief Eersel
Rol 1596-1599, 1662-1663, 1665-1666, 1678-1686. 1703. 1714-1744. 1782-1811 (inv. nrs. 1,2,6,10, 11, 12,
14)

Schepenprotocol 1548-1558, 1663-1666 (inv. nrs. 18, 24)

Administratief archief Eindhoven voor  1811
Charters en geschiedkundige bescheiden (inv. nr. 57 dozen 64,65)
Stukken betreffende een procedure voor de Raad van Brabant tussen het corpus van Eindhoven en Reynier
Conincx te Budel, circa 1682 (inv. nr. 67/7)
Burgemeestersrekeningen 1603-1616 (inv. nr. 87)
Bijlagen burgemeestersrekeningen 1604-1607 (inv. nr. 111)
Stukken inzake het proces over het recht van ingebod tussen Eindhoven en 's-Hertogenbosch (inv. nr. C
170)

Rechterlijk archief Eindhoven
Rol 1654-1655, 1677-1678, 1692-1694, 1696-1700, 1725, 1730-1731, 1734-1736, 1737-1742, 1745-1751,1780-
1793 (inv. nrs. 1, 2,3,4,5,6.7,8,9, 10)
Register van vonnissen van schepenen van Eindhoven, Woensel. Gestel. Strijp en Stratum 1694-1703 (inv.
nr. 16)

Kleine rol 1737-1796 (inv. nr. 27)
Schepenprotocol 1538-1544+1544-1547, 1548-1554, 1581-1582+akten onder andere uit 1586+1569-1580.
1659-1663, 1688-1692 (inv. nrs. 29. 30. 31.47, 55)
Civiele procesdossiers (inv. nrs. 706,739)
Civiel procesdossier inzake Jan Francis van Boekel contra Petronella Walravens, 1795-1801 (inv. nr. 1047)
Evictierekeningen, tweede helft zeventiende eeuw (inv. nrs. 1144-1187, 1213)

Rechterlijk archief Geldrop
Rol 1669-1671, 1671-1674, 1675-1682, 1682-1687, 1687-1695, 1718-1739, 1739-1810 (inv. nrs. 5,6.7.8.9.10,
11)

Schepenprotocol 1547, 1566-1570, 1649-1656, 1675-1688 (inv. nrs. 30,31.38,40)

Rechterlijk archief Heeze, Leende, Zesgehuchten
Rol 1587-1595, 1610-1613, 1613-1615. 1624-1627, 1645-1649, 1650-1653, 1660-1667. 1668-1675, 1676-1681.
1682-1693. 1721-1731, 1780-1795 (inv. nrs. 1, la, 2,4,5,6,9, 10, 11, 12, 16, 19)
Schepenprotocol 1562-1568, 1574-1575, 1585-1589, 1600-1607, 1664-1671 (inv. nrs. 81 e, 81 f, 82, 81 g, 98)
Minuten van, aismede uitgedane koop-. huur- en pachtcondities (inv. nr. 204)
Costumen van 's-Hertogenbosch (inv. nr. 264)

Rechterlijk archief Waalre, Valkenswaard
Rol 1555-1560, 1653-1657, 1674-1683, 1683-1697, 1697-1717, 1718-1735, 1778-1803(inv. nrs. 1,8,11,12.13,
14,17)

Protocol van transporten en geloften 1685-1695 (mv. nr. 130)

W.T. Hermans. Charterboek en geschiedkundige bescheiden der gemeente Eindhoven, 2 dln. In fotokopie
aanwezig.

Streekarchief Zuidoost-Brabant, Depot Oirschot

Oud-administratief archief Oirschot
Costumen van Oirschot (voorl. inv. nr. 8289)
Verzameling afschriften, onder andere van de costumen van 's-Hertogenbosch (voorl. inv. nr, 1002)
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Rechtertijk archief Oirschot
Rol 1629, 1650, 1667-1668, 1672-1679, 1679-1687, 1688-1700, 1716-1722, 1723-1737, 1786-1811 (oude inv.
nrs. 1,17.33.36,37,38,42.43.47)
Register van opwinningen of evictien 1668-1702, 1711-1739 (oude inv. nrs. 62, 63)
Kleine rol 1782-1810 (oud inv. nr. 120)
Charters (oud inv. nr. 497)
Authentiek afschrift van een resolutie van de Staten-Generaal d.d. 13-7-1716 (voorl. inv. nr. 1852)
Authentiek afschrift van een resolutie van de Staten-Generaal d.d. 17-9-1699 (voorl. inv. nr. 4838)
Register aangelegd door Gerard Goossens secretaris van Oirschot. bevattende de Caroline en Albertine
ordonnanties (voorl. inv. nr. 7872)
Civiele procesdossiers, opdracht aan de vorster d.d. 20-1-1714 om ter instantie van Maria Schraets te
dagvaarden (z. inv. nr.)
Schepenprotocol 1541, 1573, 1628 (z. inv. nrs.)
Evictierekeningen uit circa 1686 vanwege de evictie door ida. weduwe Henrick Mathijssz. van Overdijck (z.
inv. nr.)

Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, Veghel

Rechterlijk archief Dinther
Rol 1571-1572. 1595-1601, 1641-1652, 1667-1676, 1676-1689,1689-1710, 1710-1724, 1724-1732. 1778-1805
(inv. nrs. 5 a. 6, 13, 16. 17, 18, 19, 20,23)

Oud-administratief archief Sint-Oedenrode
Costumen van Sint-Oedenrode uit 1547 (inv. nr. 21)

Rechterlijk archief Sint-Oedenrode
Rol 1597-1600, 1653-1656, 1657-1660,1675. 1676-1677.1679. 1679-1680. 1680-1681.1682, 1683-1684. 1684-
1686, 1687-1689, 1705-1725, 1760-1799. 1799-1811 (inv. nrs. 4,7,8. 16,17,18,19,20.21,22,23.24,28.31,
32)

Schepenprotocol 1657-1661 (inv. nr. 117)
Protocol van transporten en geloften 1686-1694 (inv. nr. 131)

Streekarchivariaat Peelland, Deurne

Rechterlijk archief Asten
Rol 1586-1602. 1669-1675, 1675-1681, 1718-1739. 1752-1802 (inv. nrs. 1.6.7.14.16)
Civiele en criminele processtukken, zeventiende tot begin negentiende eeuw (inv. nr. 44 f)
Protocol van testamenten, accoorden etc. 1655-1657 (inv. nr. 85)
Korte inleiding tot de praktijk in de Meierij van 's-Hertogenbosch, eerste helft achttiende eeuw (inv. nr.
180)

Archief Abdij van Postel, Postel

Abdijarchief
Dossier Reusel VII

Archief Kasteel Heeze, Heeze

Instructie voor de vorster (inv. nr. C 81)
Costumen van Heeze en Leende (inv. nr. C 92)
Compendium van de Caroline en Albertine ordonnanties (inv. nr. C 100)

Parochie Heilige Petrus, Oirschot

Parochiearchief
Register Van Dooren-Van Baar, 3 dln.
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Openbare Stedelijke Bibliotheek, Ieper

Costumen van Brabant (hs. nr. 35)

Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage

Privileges, ordonnanties etc. van 's-Hertogenbosch en andere Zuid-Nederlandse plaatsen, kopie circa 1600

(nr. 71 B 2)

G. van Soemeren, Collectanea sive commentarius ad consuetudines  Buscoducenses (nr. 13 C 8-10)

Costumen, ordonnanties, privileges, statuten en leenrechten van Brabant, stad en Meierij van 's-Hertogen-
bosch (nr. 131 B 35)
Costumen van 's-Hertogenbosch (nr. 133 J 32)

Bibliotheek Katholieke Universiteit Brabant, Brabantica-collectie

G. van Soemeren, CoUectanea sive commentarius ad consuemdines Buscoducenses (nrs.  Hs. A 8 a-c, A 9 a-c,
A 10 a-c, A 11, A 12
Costumen van 's-Hertogenbosch (nrs. Hs. B 17, B 45, B 46)
Levensbeschrijving van Gerard van Soemeren (nr. Hs. C 51)
Costumen van 's-Hertogenbosch (nrs. Hs. C 67, C 168, E 12)
G. van Soemeren, Colecianea sive commentarius ad consemdines Buscoducenses (nrs. Hs. H 7,8,9,10,11,
12, 14, 15

G.  van Soemeren, Collectanea sive commentarius ad consuetudines  Buscoducenses (nr.  Hs.  438)

Gerechtsbibliotheek 's-Hertogenbosch

G. van Soemeren. CoUectanea sive commentarius ad consuetudines Buscoducenses (z. nrs.)

Collectie mr. Th.J. van Rensch, Maastricht

Costumen van 's-Hertogenbosch
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Inleiding

Doel van deze studie is te bezien of het burgerlijk proces in de Brabantse stad

's-Hertogenbosch in de periode circa 1530-circa 1811 verschilde van dat in de Bossche

Meierij, het district waarvan 's-Hertogenbosch de hoofdstad was. Uitgangspunt bij
het onderzoek zijn de rechtsgewoonten of costumen van 's-Hertogenbosch en van
diverse plaatsen  uit de Meierij. Deze plaatselijke costumen werden tussen  1546 en
1607 opgetekend. In totaal zijn achttien teksten van lokaal gewoonterecht bekend,
drie betreffende 's-Hertogenbosch en vijftien betreffende steden, vrijheden, dorpen
en  heerlijkheden  uit de Meierij. Enkele belangrijke onderwerpen die  in  deze  acht-
tien optekeningen ter sprake komen, zijn het huwelijksgoederenrecht, het erfrecht en
het burgerlijk procesrecht. Over het huwelijksgoederen- en erfrecht publiceerde Byl
reeds.'  Over het burgerlijk proces gaat deze studie.

Zowel in de costumen van 's-Hertogenbosch als in die uit de Meierij worden vier
belangrijke thema's betreffende het burgerlijk proces meer of minder uitvoerig be-
handeld. Dit zijn de volgende:
-  De rechterlijke organisatie.
- De dagvaardingsprocedure; de normale procesgang in civiele zaken in eerste

aanleg. Deze procesgang begon met een dagvaarding en eindigde met een vonnis.

-   De arrestprocedure; het arrest was een conservatoir 'beslag' op de persoon of de
goederen van een debiteur. Het arrest was voor de crediteur een waarborg voor de
nakoming van zijn vordering.

-    De evictieprocedure; de evictie betrof de uitwinning van een onroerend goed. Dit
goed was in een schepenbrief, een voor schepenen gepasseerde akte, door een
debiteur als onderpand verbonden voor de nakoming van een verplichting.

Besloten werd het onderzoek naar het burgerlijk proces op deze vier thema's te
concentreren.

Wat betreft 's-Hertogenbosch is tot op heden over de te behandelen onderwerpen
niet of slechts zijdelings gepubliceerd. Coopmans maakte in zijn artikel over het
Bossche recht van ingebod enkele opmerkingen inzake de evictie.2 Ook Spierings
roerde in haar dissertatie over het schepenprotocol van's-Hertogenbosch (1367-1400)
dit onderwerp aan.' In enkele inleidingen tot de (voorlopige) inventarissen op de
rechterlijke archieven van stad en Meierij van's-Hertogenbosch werden enige kantte-
keningen bij de dagvaardingsprocedure gemaakt.4 Een onderzoek naar het burgerlijk
proces van stad en Meierij was dan ook gerechtvaardigd, te meer daar met de
genoemde publikaties niet werd beoogd een vergelijking te maken tussen de hoofd-
stad  's-Hertogenbosch en het haar omringende platteland, de Meierij.

De costumen van 's-Hertogenbosch en de Meierij werden, zoals gezegd, opgete-
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kend in de periode 1546-1607. Toch heb ik het onderzoek eerder laten aanvangen. De
Bossche costumen uit 1606 verwijzen met name voor de dagvaardingsprocedure
namelijk naar twee ordonnanties. De oudste daarvan dateert uit 1530. Omdat ook
enkele gegevens uit de periode v66r 1530 relevant bleken, ving het onderzoek om-
streeks dat jaar aan. Het was de bedoeling het onderzoek over een tamelijk groot
tijdvak uit te spreiden. Op die manier konden veranderingen worden geconstateerd.
Het belangrijkste hulpmiddel bij het signaleren van deze veranderingen zijn de
praktijkbronnen, de rechterlijke archieven van de verschillende schepenbanken. Als
einddatum waren de jaren 1629, waarin 's-Hertogenbosch voor Frederik Hendrik viel
en 1648, waarin de Bossche Meierij bij de vrede van Munster door Spanje aan de
Republiek werd afgestaan, niet geschikt.5 Ook hetjaar 1794 vormde geen wezenlijke
cesuur, hoewel door de komst van de Franse troepen het tijdvak van het ancien rdgime
in het veroverde Brabantse gebied werd afgesloten.6 Het bleek dat voor het burgerlijk
proces de studie het beste omstreeks 1811 kon worden afgesloten. In dat jaar werd
namelijk de Franse Code de proctdure civile in de inmiddels bij Frankrijk ingelijfde
gebieden van kracht: De rechterlijke archieven van 's-Hertogenbosch en van de
schepenbanken uit de Meierij lopen in verband daarmee door tot omstreeks 1811.

De opbouw van het boek is als volgt. In hoofdstuk I worden de bronnen behandeld.
Allereerst komen natuurlijk de costumen ter sprake. Ook op andere bronnen, zoals
de rechterlijke archieven, wordt ingegaan. Zo wordt aangegeven van welke schepen-
banken uit de Meierij de rechterlijke archieven worden geraadpleegd om de diverse
aspecten van het burgerlijk proces te illustreren. Hoofdstuk II geeft een globaal
overzicht van de rechterlijke organisatie in stad en Meierij. In de hoofdstukken III, IV
en V worden achtereenvolgens de dagvaardings-, de arrest- en de evictieprocedure
behandeld. Na deze hoofdstukken volgen een samenvatting en conclusie. Het geheel
wordt gecompleteerd door drie bijlagen, waarin enkele belangrijke costumen en
ordonnanties worden weergegeven. Deze bronnen waren tot op heden slechts uit
handschriften en/of uit zeventiende- en achttiende-eeuwse drukken bekend. Een
(beperkte) tekstuitgave was dus voor een goed begrip nodig.8 In bijlage 1 zijn de twee
ordonnanties opgenomen waarnaar de Bossche costumen uit 1606 verwijzen. Vooral
in de hoofdstukken II en III wordt naar deze ordonnanties verwezen. Bijlage 2 bevat
de tekst van enkele belangrijke passages uit de costumen van's-Hertogenbosch. Deze
bijlage is vooral van belang voor de hoofdstukken IV en V. Ook bijlage 3 bevat
passages uit costumen,  maar dan van die  uit de Meierij. Deze bijlage  is van belang
voor de hoofdstukken II tot en met V.

Bij de behandeling van de vier thema's wordt telkens zoveel mogelijk dezelfde
methode gebruikt. Bij de behandeling van de dagvaardings- en de evictieprocedure
ligt de nadruk op de paragraafsgewijze uitleg van de diverse fasen waarin deze
procedures verliepen. De rechterlijke organisatie en het arrest worden, eveneens
paragraafsgewijs, bestudeerd aan de hand van enkele trefwoorden. Iedere paragraaf
is op zijn beurt opgebouwd uit drie subparagrafen getiteld: Algemeen, 's-Hertogen-
bosch en De Meierij.  In de eerste subparagraaf wordt telkens geprobeerd om onder
andere door literatuuronderzoek een zeer globaal beeld te geven van de theorie en de
praktijk voor enkele provinciale gerechtshoven en schepenbanken buiten stad en
Meierij van's-Hertogenbosch. Zo wordt gebruik gemaakt van Gaillard's werk over de
Brusselse Raad van Brabant en de dissertaties van Grauwels over het burgerlijk
procesrecht  in het zestiende-eeuwse Leuven, de moederstad van 's-Hertogenbosch,
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en van Monballyu over het gerecht in het Vlaamse Kasselrij Kortrijk.' Ook de
inleiding bij de inventaris tot het archief van de Staatse Raad van Brabant wordt

gebruikt. De Staatse Raad was aan het einde van de zestiende eeuw opgericht ten
behoeve van de op Spanje veroverde Brabantse gebieden. Van daaruit kon men zich
namelijk niet meer tot de Brusselse  Raad van Brabant wenden.'° Door het schetsen
van een algemeen kader wordt geprobeerd het burgerlijk proces in stad en Meierij van
's-Hertogenbosch in een breder verband te plaatsen.  In de tweede subparagraaf wordt
telkens aandacht geschonken aan's-Hertogenbosch en in de derde aan de Meierij. De
hoofdstukken III, IV en V bevatten alle nog een paragraaf waarin wordt bekeken in
hoeverre in de praktijkbronnen uit de Meierij wordt verwezen naar costumen en
ordonnanties die voor's-Hertogenbosch waren bestemd. Eventuele verwijzingen zijn
namelijk ook een aanduiding voor een band tussen de hoofdstad en het platteland.
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Hoofdstuk I De Bronnen

1. INLEIDING

Alvorens met het eigenlijke onderwerp van mijn studie te beginnen, bespreek ik in dit
hoofdstuk de voornaamste bronnen die bij het onderzoek naar het burgerlijk proces-
recht van 's-Hertogenbosch en de Bossche Meierij (circa 1530-circa 1811) werden

gebruikt. Vertrekpunt daarbij was het opgetekende gewoonterecht van 's-Hertogen-
bosch en van de diverse steden, dorpen etc.  uit de Bossche Meierij. De costumiere
bronnen worden hieronder dan ook het eerst behandeld en wel in paragraaf 2.
Paragraaf 3 gaat over de wetgeving inzake het burgerlijk procesrecht. Met name twee
ordonnanties worden besproken. De laatste optekening van het Bossche gewoonte-
recht verwijst voor de manier van procederen naar deze ordonnanties. Zij werden in

respectievelijk 1530 en 1599 van hertogelijke zijde voor 's-Hertogenbosch uitgevaar-
digd. In paragraaf 4 worden enkele dingtalen behandeld. In deze dingtalen wordt het

verloop van diverse civiele procedures weergegeven. Mede door de dingtalen kan in
de volgende hoofdstukken de ontwikkeling van het burgerlijk procesrecht worden

aangetoond. In paragraaf 5 worden de geraadpleegde rechterlijke archieven bespro-
ken. De rechterlijke archieven geven een beeld van het burgerlijk procesrecht in de
praktijk. Paragraaf 6 tot slot bevat enige conclusies.

2. DE COSTUMEN

2.1.  De  optekening  van de costumen
Het Nederlandse woord costume is via het middeleeuwse Italiaans afgeleid van het
Latijnse consuetudo, dat gewoonte betekent. De costume waarover hieronder wordt
gesproken, is een rechtsgewoonte, ontstaan door een openbare en vreedzame herha-
ling gedurende een betrekkelijk lange periode. 1  Met de costume wordt in dit boek
vooral de op schrift gestelde rechtsgewoonte bedoeld.

De costume was tijdens haar ontstaan ongeschreven. Na haar vorming kon de

rechtsgewoonte op schrift worden gesteld zonder dat zij daardoor het karakter van
costume verloor. Zo zijn bijvoorbeeld uit de dertiende eeuw particuliere optekenin-
gen van gewoonterecht bekend. Tot deze rechtsoptekeningen kan de Sornrne  rural,
waarin Jehan Boutillier het recht van Doornik en omringende gewesten beschreef,
worden gerekend.2

Tijdens de middeleeuwen was de costume in Europa de voornaamste rechtsbron.
Pas vanaf de zestiende eeuw werd de wet als rechtsbron gaandeweg belangrijker dan
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de costume.3 Rond dezelfde tijd werden voor de Nederlanden de optekening en
goedkeuring van het gewoonterecht geordonneerd. V66r 1531 gebeurde dit inciden-
teel. Vanaf dat jaar kreeg het codificatiestreven algemeen vorm. Op 22 augustus 1531
beval Karel V de officiele redactie van de Vlaamse costumen. Zes weken later, op 7
oktober 1531, werden de optekening en goedkeuring van het gewoonterecht voor alle
Nederlandse provincies bevolen.4 De vorst trad hiermee in de voetsporen van de
Franse koning, die in 1454 voor Frankrijk de optekening van de costumen had
geboden.5 Volgens de ordonnantie uit 1531 moest bij de homologatie of goedkeuring
van het gewoonterecht de volgende procedure worden gehanteerd:
-  de magistraat van de steden, baljuwschappen etc. moest de costumen op schrift

stellen;
-   het opgetekende gewoonterecht moest ter bekrachtiging naar de centrale overheid

worden gezonden;
-   de keizer zou vervolgens het advies van de provinciale justitieraden inwinnen;
-  eveneens zou met de Geheime Raad worden overlegd.6
De costumen die door de centrale overheid uiteindelijk werden goedgekeurd, verkre-
gen kracht van wet. Zij waren voortaan stabiel, zeker, permanent en konden alleen
nog door de vorst worden gewijzigd.7

Karel V wilde door het bevel tot codificatie en homologatie de rechtsonzekerheid
be8indigen en de grote verscheidenheid aan costumen tenietdoen. Iedere stad, elk
dorp kon namelijk eigen gewoonterecht hebben. Omdat de niet-gehomologeerde
costumen zouden worden afgeschaft, hoopte de vorst een zekere unificatie van het
recht te verkrijgen.8

Het bevel uit 1531 leidde in 's-Hertogenbosch en de Bossche Meierij niet tot
optekening van het plaatselijk gewoonterecht. Ook een ordonnantie uit 1540 had
geen gevolgen.9 Een bevel uit 1546 had wel resultaat. Op 30 januari 1546 droeg Karel
V aan de Raad van Vlaanderen op om voor Vlaanderen de optekening van het
plaatselijk gewoonterecht te bewerkstelligen. De vorst richtte zeer waarschijnlijk een
zelfde bevel tot de Raad van Brabant en andere gewestelijke justitieraden. In elk
geval zond de Raad van Brabant op 28 maart 1546 een brief aan alle Brabantse
justitiale autoriteiten. Daarin werd hun opgedragen om binnen drie maanden na
ontvangst van de brief het op schrift gestelde gewoonterecht van hun ressort naar de
Raad te zenden.m In 1569 werd door de Raad van Brabant opgesomd welke plaatsen
omstreeks 1546 hun costumen hadden opgetekend en naar de Raad gezonden. Deze
lijst wordt hier vermeld met daarbij de data waarop het gewoonterecht volgens de
Raad van Brabant werd ontvangen.11 Bovendien wordt zo mogelijk aangegeven
wanneer het plaatselijk gewoonterecht was opgetekend. 12

Plaats Datum van optekening Datum van ontvangsti3

Oirschot 11-1-1547

Bergeijk en Eersel 23-6-1546 17-1-1547

Sint-Oedenrode 12-1-1547 17-1-1547

Eindhoven 25-2-1547

Helmond 12-3-1547

Bladel 10-7-1546 1-4-1547

Oerle 24-7-1546 1-4-1547
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De costumen van Sint-Oedenrode golden behalve in Sint-Oedenrode ook in haar
ressort. Daartoe hoorden: Son, Breugel, Schijndel, Veghel, Liempde, Aarlebeek,
Rixtel, Stiphout, Lieshout, Bakel, Deurne, Lierop, Tongelre, Nuenen, Gerwen en
Nederwetten.14

In aanvulling op bovenstaande lijst en op de literatuur is inmiddels gebleken dat ook
het Bossche gewoonterecht omstreeks 1546 op schrift werd gesteld. 15 Volgens Gerard
van Soemeren, de zeventiende-eeuwse commentator van de Bossche costumen, werd
het gewoonterecht van 's-Hertogenbosch voor het eerst ten tijde van Karel V opgete-
kend.16 Dat dit meer in het bijzonder omstreeks 1546 gebeurde, blijkt uit de Bossche

stadsrekeningen uit 1546-1547. In die periode werd aan Wouter Scellens, klerk in de
schrijfkamer, een bedrag van zes stuivers betaald om de costumen bijeen te
brengen.17

In 1570 begon de tweede fase van de optekening van het gewoonterecht. Filips II,
die in 1555 Karel V in de Nederlanden was opgevolgd, had in 1567 Don Fernando
Alvarez de Toledo, hertog van Alva, als landvoogd naar de Nederlanden gezonden.
Ook Alva hield zich bezig met de costumen. Hij correspondeerde hierover met Filips
II en de diverse gewestelijke justitieraden. Voor Brabant leidde dit tot het plakkaat
van 13 maart 1570.18 Deaande Bossche schout of zijn stadhouder gerichte versie ging
uit van de koning. Deze wees op de bezwaren die de verscheidenheid aan costumen
met zich bracht. Bovendien memoreerde de vorst de ordonnanties uit 1531 en 1540
van zijn vader. Verschillende steden en dorpen hadden hun costumen toen niet
opgezonden. De costumen die wel waren opgezonden, waren meestal onduidelijk.
Daarom beval Filips, gelet op de adviezen van Alva en de Raad van Brabant, dat de
steden en dorpen met eigen gewoonterecht de tekst hiervan binnen twee maanden na
de publikatie van het plakkaat naar de Raad van Brabant zouden opsturen. 19

In navolging van dit bevel werden de costumen van 's-Hertogenbosch voor de
tweede maal opgetekend. Als datum hiervoor worden genoemd circa 1570, 1571 of
1572.m Van Soemeren geeft geen precieze aanduiding van het tijdstip van optekening
en overzending. Volgens hem werden de Bossche costumen tijdens de aanwezigheid
van Alva herzien.21 De Bossche stadsrekeningen geven ook hier uitkomst. Op 2 juni
1570 ontvingen de schout, schepenen en raden van 's-Hertogenbosch tien gulden en

negentien stuivers, omdat zij zich hadden beziggehouden met de costumen die naar de
Raad van Brabant moesten worden gezonden. 22

Ook in de Bossche Meierij werden rond 1570 costumen op schrift gesteld. Op 20
juni 1570 werd het gewoonterecht van Hilvarenbeek geredigeerd en naar de Raad van
Brabant gezonden.23 In 1570 werden de costumen van Oirschot voor de tweede keer
opgezonden.24 In dat jaar werd eveneens het opgetekende gewoonterecht van Mierlo
naar Brussel overgebracht.25 De optekening van het gewoonterecht van Asten werd
op 24 mei 1571 voltooid.26 De costumen van Geldrop en van Heeze en Leende werden
in deze periode eveneens opgetekend. Gilissen dateert de redactie van Geldrop en die
van Heeze en Leende, die vrijwel gelijkluidend zijn, in de zeventiende eeuw. Waar-
schijnlijk is hiervoor de reden dat in een costumeneditie onder de optekening van het
gewoonterecht van Heeze en Leende het jaartal 1620 staat.27 Dit jaartal verwijst
echter alleen naar het tijdstip waarop het afschrift van de costumen dat werd afge-
drukt, werd vervaardigd. De costumen van Heeze en Leende en van het naburige
Geldrop werden vddr 1620 opgetekend. Ik neem aan dat beide redacties, omdat zij
qua inhoud vrijwel identiek zijn, ongeveer terzelfder tijd werden opgesteld. Ieder van
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de twee optekeningen is voorzien van een eigen aanhef waarin de namen staan
vermeld van hen die ten tijde van de optekening schepen waren van respectievelijk
Geldrop of van Heeze en Leende.28 Beide optekeningen  kunnen worden gedateerd
door in de schepenprotocollen te achterhalen wanneer de genoemde personen sche-

pen waren. Het enige schepenprotocol van Geldrop dat uit de periode rond 1570 is
bewaard gebleven, betreft de jaren 1566-1570. Hierin komen de namen voor van vijf
van de zeven schepenen die in de costumen van Geldrop worden vermeld.29 Van
Heeze en Leende is het schepenprotocol uit 1574 bewaard gebleven. Daarin vinden
we de namen terug van zes van de zeven schepenen die in de costumen van Heeze en
Leende worden genoemd.3° Ik meen daarom dat de costumen van Geldrop en van
Heeze en Leende in 1571, 1572 of 1573 zijn opgetekend.

In aanvulling op de tot op heden geponeerde veronderstelling dat de costumen van
Sint-Oedenrode slechts 66n keer werden opgetekend, mag worden aangenomen dat
deze costumen tweemaal op schrift werden gesteld. De aanleiding voor de tweede
optekening is onduidelijk. Deze redactie is, zoals in paragraaf 2.2 zal blijken, uit drie
handschriften bekend. Een handschrift geeft de costumen met daarbij de aantekening
van een zekere Gerardus vander Vlueten dat hij de tekst in 1600 heeft opgeschreven.
Waarschijnlijk betekent dit dat hij de tekst in dat jaar heeft gekopieerd. De tweede
redactie van de costumen van Sint-Oedenrode moet dus in of vddr 1600zijn opgesteld.
Het zou kunnen dat dit is gebeurd naar aanleiding van het bevel uit 1570. Ook is het
mogelijk dat de costumen om een andere reden werden opgetekend. De tweede
redactie betrof volgens het opschrift in twee manuscripten alleen Sint-Oedenrode.
Volgens het zojuist genoemde handschrift had de optekening echter eveneens betrek-
king op de rest van Peelland.31 Ook de costumen van Sint-Oedenrode uit 1547 golden
trouwens, zoals bleek, in andere plaatsen uit het kwartier van Peelland.

Niet alleen Karel V en Filips II hebben zich met de costumen bezig gehouden. Ook
de aartshertogen Albert en Isabella, die in 1598 Filips II in de Zuidelijke Nederlanden
waren opgevolgd, hebben zich bewogen  op het terrein   van het gewoonterecht.32
Omstreeks 1606 werden diverse gewoonterechten op schrift gesteld. De aanleiding
voor deze redacties was het bevel van de aartshertogen Albert en Isabella. Volgens dit
bevel, dat op 31 juli 1606 door de Raad van Brabant werd verzonden en omstreeks 17
augustus in 's-Hertogenbosch werd ontvangen, moest de stad binnen zes weken na
ontvangst haar costumen naar de Raad van Brabant zenden. Ook de costumen van de

plaatsen die onder 's-Hertogenbosch ressorteerden, moesten worden opgezonden
ongeacht of dit al eerder was gebeurd.33 Op 14 oktober 1606 werd 's-Hertogenbosch
door de Raad van Brabant aangemaand om binnen den maand na ontvangst van het
nieuwe bevel haar costurnen alsnog op te zenden. Bleef men opnieuw in gebreke dan
zou een algemene ordonnantie worden gemaakt waarnaar iedereen zich zou moeten
richten ongeacht het eigen, plaatselijk gewoonterecht. Naar aanleiding van dit bevel,
dat op 26 oktober 1606in's-Hertogenbosch werd ontvangen, werd op 30 oktober door
het Bossche stadsbestuur een commissie ingesteld die moest beoordelen wat tot het
gewoonterecht van 's-Hertogenbosch hoorde.34 Uiteindelijk werd het voorstel van de
commissie met enige vertraging in de vergadering van het stadsbestuur van 22 decem-
ber 1606 besproken en goedgekeurd. Alleen over een voorstel aangaande het erfrecht
werd gediscussieerd.35 Waarschijnlijk werden de Bossche costumen begin januari
1607 naar Brussel gezonden. In elk geval was de tekst op 11 januari 1607 in Brussel
ontvangen.36

8



Niet alleen de costumen van 's-Hertogenbosch werden ingevolge het bevel uit 1606
opgetekend. Ook uit de Bossche Meierij zijn enige optekeningen bekend. Op 9
november 1606 werd het gewoonterecht van Mierde op schrift gesteld." Op 12
november werden de costumen van Bergeijk en Eersel voor de tweede maal opgete-
kend.38 Omstreeks 1606 werd ook het gewoonterecht van Reusel geredigeerd.39 Op 10
januari 1607 volgden de costumen van Oirschot, die op 26 januari naar de Raad van
Brabant werden gezonden.40 Op 16 november 1607 werd nog het gewoonterecht van
Hilvarenbeek, Tilburg, Moergestel, Oostel- en Middelbeers in 66n redactie
opgetekend.41

lets uitvoeriger moet worden ingegaan op de costumen van Eindhoven. Volgens
Gilissen werden deze omstreeks 1607 voor de tweede keer opgetekend. Gilissen geeft
niet aan waarop deze stelling is gebaseerd.42 Om de juistheid ervan te onderzoeken
werden de Eindhovense burgemeestersrekeningen uit de periode oktober 1606-okto-
ber 1608 doorgenomen. Zij geven een overzicht van de stedelijke inkomsten en
uitgaven. Volgens de rekeningen uit de genoemde periode werden geen uitgaven
gedaan voor het vervaardigen van een optekening van gewoonterecht.43 Ook de
bijlagen bij de burgemeestersrekeningen uit de jaren oktober 1605-oktober 1608
werden doorgenomen. Zij bevatten een opgave van het schrijfloon, het loon dat de
stadssecretaris ontving voor het vervaardigen van schriftelijke stukken. Daarbij werd
tevens de datum aangegeven waarop het stuk door de secretaris op schrift was gesteld.
Ook werd de inhoud ervan summier aangegeven. De vermeldingen van het schrijf-
loon over de periode oktober 1607-oktober 1608 zijn tarnelijk beknopt. De medede-
lingen over de jaren 1605-1606 en 1606-1607 zijn uitgebreider. Met name de gegevens
uit deze jaren zijn van belang, omdat de bevelen van de aartshertogen uit juli en
oktober 1606 dateren. Het ligt voor de hand dat het gewoonterecht van Eindhoven,
als het werd opgetekend, in de tweede helft van 1606 of in de eerste helft van 1607
werd geredigeerd. Uit de overzichten van het schrijfloon blijkt dat de stadssecretaris
in de jaren oktober 1605-oktober 1608 slechts 66nmaal in verband met het gewoonte-
recht een bedrag ontving. In januari 1606 vervaardigde hij een kopie van de costumen
van Eindhoven die eerder, dat moet zijn in 1547, naar Brussel, naar de Raad van
Brabant waren gezonden. Uit de bijlagen bij de burgemeestersrekeningen blijkt
nergens dat in 1606-1607 een nieuwe optekening van het gewoonterecht werd vervaar-
digd.44 Daarom werd het Eindhovense gewoonterecht vermoedelijk slechts 66nmaal
en wel circa 1547 opgetekend, waarna het werd opgezonden. De redactie van de
Eindhovense costumen die in handschrift en edities aan ons is overgeleverd en die
ongedateerd is, zal dan ook vermoedelijk uit omstreeks 1547 dateren.45

Geen van de costumen die naar de Raad van Brabant werden gezonden, werd
uiteindelijk door de vorst goedgekeurd. In Brabant werden in het algemeen zeer
weinig costumen gehomologeerd. Gilissen noemt er vier, namelijk die van Nijvel,
Leuven, Zandhoven en Bergen op Zoom.46 De oorzaak voor dit geringe aantal moet,
naar het schijnt, worden gezocht bij de Raad van Brabant, die op grond van het
beginsel uit de Blijde Inkomst dat alle Brabantse zaken door Brabanders moesten
worden behandeld, weigerde de costumen aan de Geheime Raad, waarin ook niet-
Brabanders zaten, voor te leggen.47 Bovendien werd de Blijde Inkomst gezien als een
bekrachtiging van de costumen door de hertogen bij gelegenheid van hun intrede.48
Overigens heeft de Raad van Brabant zich in 1612 duidelijk beziggehouden met het
onderzoek van het opgetekende gewoonterecht. Raadsheer Nicolaas de Weerdt
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richtte zich toen speciaal op de Bossche redactie uit 1606. Na 1612 horen we hierover
echter niets meer.49 Pas in 1634 kwam de optekening van het Bossche gewoonterecht
weer aan de orde. Het Bossche stadsbestuur benoemde toen een commissie die de
Bossche costumen moest onderzoeken. Eerst in 1638 was haar rapport gereed. In dit
rapport, dat tot op heden bewaard is gebleven, worden de artikelen uit de derde
Bossche optekening toegelicht door korte verwijzingen naar onder andere privileges
en turben. De commissie stelde voor om deze optekening ter homologatie aan de
Staatse Raad van Brabant over te zenden. Dit voorstel werd in 1638 afgewezen. In
1639 kwam het overzenden van de Bossche costumen in het Bossche stadsbestuur
opnieuw ter sprake. Tot een homologatie is het echter nooit gekomen.50

De costumen van 's-Hertogenbosch en van diverse plaatsen uit de Bossche Meierij
werden dus in de periode 1546-1607 opgetekend. In bijna alle gevallen was een bevel
van de centrale overheid de aanleiding. Wat betreft de Meierij valt het op dat uit het
kwartier Maasland geen optekeningen van gewoonterecht bekend zijn en uit het
kwartier van Oisterwijk slechts een drietal. Veruit de meeste redacties kwamen dus
uit de kwartieren Kempenland en Peelland.

2.2. Handschriften en edities
Byl geeft in zijn artikel uit 1973 'Les sources et le ressort territorial du droit coutumier
de Louvain et de Bois-le-Duc' een opsomming van de handschriften en edities waarin
de Bossche costumen zijn te vinden. Volgens Byl zijn de costumen van 's-Hertogen-
bosch tweemaal opgetekend, namelijk omstreeks 1570 en omstreeks 1607. De eerste
redactie is volgens hem uit twee handschriften bekend, de tweede en laatste uit acht.
De redactie uit omstreeks 1607 is volgens Byl ook enkele malen afgedrukt en wel in
1682, 1717, 1744 en 1758.51

De opsomming van Byl kan aanzienlijk worden uitgebreid. In de eerste plaats zijn
tien handschriften gevonden die voor de oudste Bossche redactie uit 1546-1547 en/of
voor de tweede optekening uit 1570 van belang zijn. Deze manuscripten zijn afschrif-
ten. De originele optekening die naar de Raad van Brabant werd gezonden, werd
noch voor de oudste Bossche redactie noch voor de optekeningen uit 1570 en 1606
teruggevonden.52 De volgende tien afschriften werden gevonden:
a. Gemeentearchief 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Costu-

men van 's-Hertogenbosch, Tot een band verenigde costumen van 's-Hertogen-
bosch (inv. nr. 7863). Tal van juridische stukken zijn in dit handschrift afgeschre-
ven. Zo bevat het ook vanaf folio XI tot en met folio XLIv een kopie van de
Bossche costumen getiteld 'Costuymen, usantien ende styl van procederen der
stadt van sHertogenbosche'. 53

b. Gemeentearchief 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Costu-

men van's-Hertogenbosch (inv. nr. 7842). Dit manuscript bevat evenals het vorige
kopiean van tal van juridische stukken. Op folio 56v staat het voorwoord bij de
Bossche costumen uit 1606 afgeschreven. Daarna volgt tot en met folio 85, anders
dan zou worden verwacht, niet de redactie uit 1606, maar een oudere.

c. Algemeen Rijksarchief, Brussel, Manuscripten Verzameling, Costumen van Bra-
bant (inv. nr. 294 B). Dit handschrift dateert waarschijnlijk uit 1573 of daarom-
trent. Het bevat namelijk verscheidene afschriften van costumen die blijkens een
aantekening aan het slot van de betreffende kopieen in 1573 werden vervaardigd.54
Deze stukken werden door dezelfde hand afgeschreven als de Bossche costumen.
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De costumen van 's-Hertogenbosch, die ongedateerd zijn, werden niet volledig
gekopieerd. Het afschrift begint midden in de titel over de contracten. 55

d. Streekarchief Zuidoost-Brabant, Oud-administratief archief Oirschot, Verzame-
ling afschriften, onder andere van de costumen van 's-Hertogenbosch (voorl. inv.
nr.  1002). Het manuscript bevat voor een belangrijk deel afschriften van juridische
stukken betreffende 's-Hertogenbosch, waaronder een afschrift van Bossche cos-
tumen. Dit afschrift is waarschijnlijk in het midden van de zeventiende eeuw
vervaardigd. 56

e. Openbare Stedelijke Bibliotheek, Ieper, Costumen van Brabant (hs. nr. 35).
Volgens Strubbe werd dit manuscript door verschillende handen geschreven. De
oudste hand moet aan het einde van de zestiende of in het begin van de zeventiende
eeuw worden gedateerd, de jongste 66n eeuw later. Het belangrijkste deel van het
manuscript werd door de oudste hand geschreven en bestaat uit een weergave van
Brabantse costumen die na het bevel van 13 maart 1570 werden opgetekend. Aan
de Bossche costumen zijn de folio's 166-200v gewijd. De tekst is ongedateerd en
moet volgens Strubbe blijkbaar in 1570 worden geplaatst. Zijn argument was
waarschijnlijk dat andere wel gedateerde costumen uit het manuscript in dat jaar
waren opgesteld.57 In navolging van Strubbe vermeldt Byl het handschrift Ieper en
stelt dat het de Bossche optekening uit omstreeks 1570 bevat.58

f.   Rijksarchief in Noord-Brabant, Handschriftenverzameling, Costumen van 's-Her-
togenbosch (inv. nr. 50). Dit handschrift dateert uit 1643 en werd ten behoeve van
een zekere Martinus van Hees uit Oisterwijk afgeschreven. Het bevat uitsluitend
een ongedateerde tekst van de Bossche costumen. Soms is de tekst voorzien van
kleine aanvullingen. Deze hebben meestal betrekking op de redactie uit 1606.59

Volgens Byl is in het manuscript de redactie uit omstreeks 1570 gekopieerd.60

g. Gemeentearchief 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Pampiere boek
(inv. nr. A 527). In dit handschrift zijn taI van privileges en ordonnanties afge-
schreven. Het manuscript werd blijkens het titelblad in 1581 ingebonden. Het
afschrift van de Bossche costumen dat erin is opgenomen. is duidelijk een apart
onderdeel. Hoewel het in het midden van het Pampiere boek is ingebonden, is het
toch apart genummerd. Op het eerste blad staat geschreven: 'Het boeck der
coustuijmen deeser stadt', waarna op het volgende blad het bekende opschrift
'Costumen, usantien ende styl van procederen der stadt van 's-Hertogenbossche'
Volgt.

h.  Rijksarchief in Noord-Brabant, Handschriftenverzameling, Costumen van's-Her-
togenbosch (inv. nr. 28). Dit afschrift van de Bossche costumen werd in 1634
vervaardigd. Het is een kopie van een in 1595 door Dierick Bernarts van Kessel,
notaris bij de Raad van Brabant, gemaakt authentiek afschrift uit een privilege-
boek dat onder de Bossche schepenen berustte.

i. Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage, Archief van de Staten-Generaal, Costu-
men van 's-Hertogenbosch en afschriften van verschillende aard (inv. nr. 9632 I).
Dit handschrift dateert uit de zeventiende eeuw. Het bevat naast een kopie van de
Bossche costumen nog andere afschriften, waaronder een kopie van de Raminge,
de overeenkomst tussen stad en Meierij uit 1495. Het afschrift van de Bossche
costumen begint met het voorwoord van de redactie uit 1606. Daarna volgt echter
de tekst van een oudere optekening van het Bossche gewoonterecht.

j. Gemeentearchief 's-Hertogenbosch, Documentaire verzameling, Costumen  van
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's-Hertogenbosch en afschriften van verschillende aard (z. inv. nr.). Het grootste
deel van dit manuscript, waarin diverse juridische stukken staan afgeschreven,
wordt gevormd door een kopie van de Bossche costumen. Het handschrift j is
omstreeks 1584 vervaardigd. Aan het slot van het laatste stuk staat namelijk dat het
op 3 augustus 1584 is afgeschreven. De kopie van de Bossche costumen is vrij
slordig. Diverse titels werden in een volgorde geplaatst die uit geen van de hiervoor
behandelde handschriften bekend is.61 Bepalingen werden doorgehaald, in de
marge of tussen de artikelen werden nieuwe voorschriften geschreven.

Met behulp van het handschrift j kan worden nagegaan welke van de genoemde
manuscripten voor de Bossche redactie uit 1546-1547, dan wel voor die uit 1570 van
belang zijn. In het handschrift j staat in de marge van zes bepalingen geschreven 'in de
nieuwe nyet'. Omdat het manuscript omstreeks 1584 is vervaardigd, werd hiermee
gedoeld op de tweede Bossche redactie uit 1570. In alle zes gevallen komen de
bedoelde artikelen wel voor in de handschriften a tot en met d, maar niet meer in de
manuscripten e tot en met h. Een zevende maal heeft de zinsnede 'in de nieuwe nyet'
uitsluitend betrekking op een onderdeel van een bepaling. Ook dat onderdeel komt
weI voor in de manuscripten a tot en met d, maar niet in de handschriften e tot en met
h.62 Hieruit volgt dat de handschriften a tot en met d voor de Bossche redactie uit 1546-
1547 van belang zijn. Hoewel deze vier manuscripten een groep vormen, bestaan er
soms toch, afgezien van een andere spelling en interpunctie, onderlinge verschillen.
Voor het burgerlijk procesrecht blijkt dit uit overzicht 1.63 De handschriften e tot en
met h zijn voor de nieuwe Bossche redactie van belang, dat is dus die uit 1570. Het
handschrift j neemt een tussenpositie in. Het is zowel voor de oudste als voor de
tweede Bossche redactie van belang. Het manuscript vertoont op veel plaatsen
overeenstemming met de groep handschriften e tot en met h. Op andere punten komt
het echter weer met de manuscripten a tot en met d overeen. Overzicht 1 geeft voor
het burgerlijk procesrecht ook hiervan een beeld. Daarnaast bevat het handschrift j
nog enkele artikelen die in geen van de negen andere manuscripten voorkomen. Deze
betreffen echter niet het burgerlijk procesrecht.64 Het handschrift i neemt binnen de
tien handschriften enerzijds een positie in tussen de eerste en de tweede groep
manuscripten. Anderzijds heeft ook dit handschrift een heel eigen plaats. Zoals uit
overzicht 1 blijkt, bevat de titel over het uitwinnen van goederen in het handschrift i
namelijk veel bepalingen die niet voorkomen in de negen andere handschriften. In
deze bepalingen wordt over de evictieprocedure niets nieuws opgemerkt. Voor de
Bossche redactie uit 1546-1547 wordt door mij telkens het handschrift d gehanteerd.
Voor de optekening uit 1570 wordt het handschrift g gebruikt.

De derde Bossche redactie, dus die uit 1606, is uit diverse handschriften bekend.
Hierna worden er 33 vermeld. Met deze opsomming wordt geen volledige weergave
beoogd.65 Daarnaast is de optekening nog enkele malen afgedrukt. Ik ga hier eerst in
op de edities en behandel pas daarna de handschriften. Daardoor kan de indeling van
de diverse manuscripten beter worden uitgelegd.
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OVERZICHT 1

Vergelijking van de voor het burgerlijk procesrecht belangrijkste artikelen uit de hand-
schrdten a tot en met j

Toelichting
De cijfers wijzen op de artikelen. Deze werden door mij per titel genummerd. Een pijl links van het artikel
betekent dat de bepaling uit het betreffende handschrift overeenkomt met de oudste redactie, te vinden in de
handschriften a tot en met d, en verschilt van de tweede redactie, te vinden in de handschriften e tot en met h.
Een pijl rechts wijst op een overeenkomst met de tweede en een verschil met de eerste optekening. Een
liggend streepje duidt op het ontbreken van de betreffende bepaling.

Handschriff a b c d i j efgh

Titel over het officie, de          1 1 -1 1 1 1 1 1 1
jurisdictie en administratie van  2        2        -        2        2        2        2        2        2        2
justitie 22 -2 2 2 3 3 3 3

33 -3 3 3 4 4 4 4
3 3-3 3 3 5 555

Titel over de beschrijfbrieven    1        1         -        1         1         1         1         1         1         1
22 -2 2 2 2 2 2 2
33 -3333333
4 4- 4444444
55 -5 5 5 5 5 5 5
66 -6666666
77 -7117777
8 8 -7888888
99 8 +-9 4-9 9 *-9 9 9
10    10 - 9 10 10 10 10 10 10

20    20     -      19     18     19     19     19     19     19

22 22 - 21 20 21 21 21 21 21

Titel over het arrest 1 1- 1111111
2 2- 2222222
- - - -3+ 2*-+3333
3 3- 3434444
4 4- 4545555
5 5- 5656666
6 6- 6767777
77- 8989999
88 -7878888

10-4 9-+    10     10     10     10

Titel over het procederen        1       1        1        1        1        1        1        1        1        1
inzake de goederen van een      2       2        2        2        2        2        2        2        2        2
debiteur 3333 - 4-3 -

-4
2- 4-+3333

5

4446354444
5557+46-+5555
6668576666
7779687777
8 8 8     10     7      9      8      8      8      8
9 9 9 11 8109999
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Handschrift a b c d i j efgh

Titel over het uitwinnen van       1         1         1         1         2" 1 1111
goederen 3-, 1- 2 2 2 2

222 2         23         2          3          3          3          3

33 3 3 24+ 3+4 444
44 4 4 25-* 4+5 555
555 5         26         5          6          6          6          6

666 6     33     6      7      7      7      7

777 7         34         7          8          8          8          8
88 8          8         35         8          9          9          9          9

999 936910101010
10     10     10     10     37     10     11     11     11     11

11     11     11 11 38     11     12     12     12     12

12     12     12     12     39     12     13     13     13     13

13     13     13     13     40     13     14     14     14     14

14     14     14     14     41      14     15     15     15     15

15     15     15     15     42     15     16     16     16     16

16     16     16     16     43     16     17     17     17     17

-     44-+   17-   18     18     18     18

45-   18+   19     19     19     19

19-+ 20 20 20 20
20-+ 21 21 21 21

* toevoegsel bij art. 2
* * deel van art. 2

De Bossche costumen uit 1606 werden het eerst afgedrukt in het omvangrijke,
tweedelige  werk van Jan-Baptiste Christyn, advocaat   bij de Brusselse   Raad  van
Brabant. Deze editie verscheen in 1682 in Antwerpen onder de titel Brabandts Recht,

dat is generale costume van den lande ende hertoghdomme van Brabandt. Tal van
costumen uit het gebied van de hertogdommen Brabant en Limburg, alsmede van de
stad en het land van Mechelen werden hierin afgedrukt. Volgens Strubbe was de

uitgave van Christyn niet betrouwbaar. Met name voor de indeling van de Bossche
costumen zal dit hieronder worden bevestigd.66

Al in 1684 werd de derde Bossche redactie opnieuw afgedrukt en wel door de
Bossche drukker Jan Scheffers.67 In deze bundel, die verscheen onder de titel Costuy-
men, ende  usantien  der  hooft-stadt  ende  Meyerye  van  s' Hertoghen-Bossche  werden
ook diverse costumen uit de Bossche Meierij opgenomen. In 1717 en 1744 werd de
bundel herdrukt bij Petrus Scheffers. De uitgave van Scheffers was blijkens het
voorwoord om twee redenen gewenst. Allereerst bevatte de editie-Christyn veel
onjuistheden. Bovendien had niet iedereen behoefte aan dit omvangrijke werk.

In 1758 verschenen de Bossche costumen uit 1606 voor het laatst in druk en wel bij
Ant. van Beusekom. Vanaf 1755 was op bevel van het stadsbestuur gewerkt aan de
uitgave van Bossche privileges, keuren en reglementen. In 1756 werd in dat verband

ook gesproken over de uitgave van de costumen van 's-Hertogenbosch en de Bossche
Meierij.68 Daarop verscheen in 1758 bij de Bossche stadsdrukker Ant. van Beusekom
de bundel Costuymen ende usancien van de hooftstad 's Hertogenbos. Blijkens het
voorwoord werd in de bundel het authentieke afschrift afgedrukt dat door de Bossche

griffier Vanden Velde was gemaakt van de redactie die waarschijnlijk in januari 1607
naar Brussel was gezonden. Het perkamenten handschrift uit het begin van de
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Edities van de costumen van 's-Hertogenbosch en de Meierij. Afgebeeld zijn: editie-Christyn, 1682 (links),
editie-Van Beusekom betreffende de Meierij, 1781 (rechtsvoor), editie-Van Beusekom betreffende 's-Her-
togenbosch, 1758 (rechtsachter, onder), editie-Scheffers, 1717 (rechtsachter. boven). (foto B. Bergmans)

zeventiende eeuw, dat voor het grootste deel uit dit authentieke afschrift bestaat, is
nog steeds in het Gemeentearchief van 's-Hertogenbosch aanwezig.69 De bepalingen
in de editie-Van Beusekom werden in opdracht van het Bossche stadsbestuur waar-
schijnlijk door de pensionaris Van Heurn van kleine aantekeningen voorzien. 70

Hoewel de edities en alle 33 handschriften dezelfde redactie weergeven. bestaan
er toch onderlinge verschillen. Het belangrijkste verschil, waar ook Byl op wijst, is de
indeling in 24 of 25 titels. In sommige handschriften en edities worden de artikelen
over het verlenen van beschrijfbrieven als het begin beschouwd van een tweede titel.
In andere bronnen wordt dit onderdeel tot de eerste titel 'van offitie, jurisdictie ende
administratie van justitie' gerekend.71 Binnen de groep die een indeling in 24 titels
kent, worden de artikelen uit de eerste titel soms vanaf het gedeelte over de beschrijf-
brieven weer opnieuw genummerd. Zo bijvoorbeeld in de editie-Scheffers. Na de
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eerste bepalingen, genummerd 1 tot en met 5, volgt in deze editie het kopje over de
beschrijfbrieven waarna de volgende bepalingen weer vanaf 1 worden genummerd.
hoewel zij nog steeds deel uitmaken van de eerste titel. Een ander verschil tussen de
diverse handschriften en edities betreft de indeling van de artikelen. Wat betreft het
burgerlijk procesrecht blijkt dat ieder van de vijf volgende bepalingen soms in twee
aparte artikelen wordt gesplitst, soms ook niet:
a.  het artikel over de laagschout,n
b.  het artikel over het verlenen van brieven van iurissubsidium en over het verlenen

van beschrijfbrieven inzake de spoedige tenuitvoerlegging van vonnissen in be-
paalde gevallen;73

c.  een artikel over de definitieve verkoop van het uitgewonnen onroerend goed;74
d.  het artikel over de verkoop van onderdelen van een bouwvallig, uitgewonnen huis,

alsmede over de verkoop van schaarhout; 75

e.  een artikel over het stellen van zekerheid. 76

In overzicht 2 wordt aangegeven in welke handschriften en edities de Bossche costu-
men uit 1606 werden gevonden. Aangegeven wordt uit hoeveel titels de redactie is
opgebouwd. Als het handschrift of de editie uit 24 titels bestaat, wordt vermeld of de
eerste titel al dan niet doorlopend is genummerd. Voor enkele handschriften bleek het
niet mogelijk om aan te geven of zij een indeling in 24 of 25 titels kennen. Zij worden
apart vermeld. In overzicht 2 wordt ook vermeld of devijf genoemde artikelen al dan
niet zijn gesplitst.

Zoals uit het overzicht blijkt, is het van belang, als een bepaling uit deze Bossche
costumen wordt aangehaald, te vermelden welk handschrift of welke editie wordt
gehanteerd. Ik zal gebruik maken van het manuscript van de griffier Vanden Velde
(Gemeentearchief's-Hertogenbosch, Oud archief, Costumen van 's-Hertogenbosch,
inv. nr. A 578), het meest authentieke afschrift van de Bossche costumen uit 1606 en
het uitgangspunt voor de editie-Van Beusekom. De artikelen zijn in dit handschrift
door regels wit van elkaar gescheiden en alleen in het begin genummerd. Ik nummer
de artikelen conform de editie-Van Beusekom, dus per titel. Zo duidt bijvoorbeeld
art. 2.11 op de elfde bepaling uit de tweede titel.

Ook diverse costumen uit de Bossche Meierij werden afgedrukt dan wel in hand-
schriften overgeleverd. Byl is in zijn eerder genoemde publikatie op dit punt zeer
summier. Zo noemt hij geen handschriften waarin costumen van diverse plaatsen uit
de Meierij staan afgeschreven, terwijl hij ook wat betreft de edities niet volledig is. 77
Over de edities kan het volgende worden opgemerkt. Evenals de Bossche redactie uit
1606 zijn diverse costumen uit de Bossche Meierij afgedrukt in de bovengenoemde
edities van Christyn en Jan en Petrus Scheffers. Ook door Ant. van Beusekom werd
aan de costumen van het platteland een uitgave gewijd. Deze verscheen in 1781 onder
de titel Costuymen ende usantien der Meyerye van 's-Hertogenbosch.  Alin 1756 werd.
zoals bleek, binnen het Bossche stadsbestuur gesproken over de uitgave van de
costumen van 's-Hertogenbosch dn de Bossche Meierij. Alleen betrouwbare teksten
mochten worden afgedrukt. Daarom schreef pensionaris Ant. Martini in 1765 een
brief aan de besturen van de plaatsen uit de Meierij waarvan de costumen al eerder
waren afgedrukt. Daarin vroeg hij om de originele teksten of authentieke afschriften
van de plaatselijke costumen. Geen van de aangeschreven plaatsen kon aan deze
vraag voldoen. Ook van de zijde van de Brusselse Raad van Brabant werd in 1771
meegedeeld dat ondanks alle inspanningen alleen van de costumen van Oirschot uit
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OVERZICHT 2

De Bossche costumen uit 1606 in handschriften en edities

Toelichting:
De vermelde handschriften zijn in de lijst van archivalia uitvoeriger omschreven. De afkortinggbetekent dat
de genoemde artikelen a, b, c, d of e in het handschrift of de editie zijn gesplitst, n betekent dat dit niet het
geval is.

HandschriD Titels art.a art.b art.c art.d art.e Notitie

RANB
Coll. Verheyen
45                     24      g g n n g
Handschr.verz.
2                              24        g        g        g n g doorlopend genummerd
15                      24      g g gn g doorlopend genummerd
42                   24     g g gn g doorlopend genummerd
48                            24        g g gn g doorlopend genummerd
GA 's-Hert.
Oud archief
A 579 24      g g gn g doorlopend genummerd
A 580 24        g        g        - - - doorlopend genummerd
A 582 24      g g gn g        titel over beschrijfbrieven is eer-

ste titel. titel over het 'offitie'
wordt wei vermeld, maar niet
genummerd

A 584 24      g g gn g doorlopend genummerd
A 585 24      g g gn g doorlopend genummerd
Coll. aanv.
Oud archief
7805 24     g g gn g       zie notitie bij handschrift A 582

7823 24     g g gn g aanvankelijk doorlopend genum-
merd, later gecorrigeerd en op-
nieuw genummerd

7863 24      g g gn g doorlopend genummerd
8077 a 24      g g gn g doorlopend genummerd
Notaritle archieven
2867 24        g        g        n g g doorlopend genummerd
KB, 's-Gravenhage
133 J 32 24      g g gn g doorlopend genummerd
Bibi . KUB
Brabantica-coil.
B 17 24         g         g         g         n g doorlopend genummerd
B 45 24        g        g        - - - opnieuw genummerd, costumen

zijn slechts gedeeltelijk weergegeven
B 46 24      g g gn g doorlopend genummerd
C 6 7                            24          -         -         -         -         - de eerste en de laatste titels

ontbreken

C 168 24      g g gn g doorlopend genummerd
E 12 24      g g gn g doorlopend genummerd, costu-

men zijn in Latijnse vertaling
weergegeven

Coll. Van Rensch
Ongenummerd hs. 24      g g gn g doorlopend genummerd
RANB
Archief R.v.B.
424 25        g        g        -

- allcen begin van de costumen is

afgeschreven
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Handschrift Titels art. a  art. b  art. c  art. d  art. e Notitie

Handschr.verz.
49                    25 g g n g g
GA 's-Hert
Oud archief
A 578 25 g g n g g
A 581 25 g g n n g
Edities

Christyn, 1682 25 n nn nn
Scheffers. 1684,
1717, 1744 24 g g n g g opnieuw genummerd
Van Beusekom.
1758 25 g g n g g

In de volgende handschriften blijkt noch uit een nummering noch uit een index. of de kopie uit 24 of 25 tite IS

bestaat:
RANB
Coll. Cuypers
van Velthoven
236 ? g g n n g
Handschr.verz.
47                     ? - -       ?       n       g het begin van de costumen

ontbreekt
GA 's-Hert.
Coll. Heeswijk
1 ?g g n n g
SZOB
RA
He€ze. Leende.
Zesgehuchten
264 ? g g n n -       het slot van de costumen ontbreekt

KB, 's·Gravenhage
71 B 2 ?g g n n g        door twee handen geschreven,

waardoor de goede volgorde van
de titels is verbroken. den titel
ontbreekt

131 B 35 ? g g n n g

Met name geraadpleegde inventarissen:
-   W.M. Lindemann, Th.F. van Litsenburg, m.m.v. H.M.B. Jacobs, Raad van Brabant (6 din; 's-Herto-

genbosch, 1981).
-   Th.F. van Litsenburg, G.C.M. van Dijck, inventaris van  de Coliectie  Cuypers van Velthoven,  1320- 1 870

(2dln; 's-Hertogenbosch, 1978).
-     Inventaris van de oude Collectie aanwinsten van het Rijksarchief in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch.

(De uit deze colelctie geraadpleegde handschriften maken inmiddels deel uit van de nieuwe

Handschriftenverzameling.)
-     R.A. van Zuijlen, Inventaris van het groot archief der gemeente 9-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch,

1860).

-    Inventaris van de collectie aanvullingen Oud archief van het Gemeentearchief 's-Hertogenbosch.
-     De (voorlopige) inventarissen van de rechterlijke archieven van 's-Hertogenbosch en de schepenbanken

uit de Bossche Meierij.
-     A.F .O . van Sasse vanYsse\t, Nieuwe Catalogus der oorkonden en handschriften berustende inde boekerij

van  het  Provinciaal  Genootschap  van  Kunsten  en  Welenschappen  in  Noord-Brabant  (1  deel  +  supple-
ment: 's-Hertogenbosch, 1900-1915). (De Genootschapsbibliotheek isals Brabantica-collectie inmiddels
te raadplegen in de bibliotheek van de Katholicke Universiteit Brabant.)
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1607 een authentiek afschrift was gevonden. Dit was in 1750 door P. van Cutshem,
griffier bij de Raad van Brabant, vervaardigd.78 Het duurde nog tot 1781 voor de
costumen van diverse plaatsen uit de Bossche Meierij in druk zouden verschijnen. Het
is niet duidelijk op welke afschriften deze editie is gebaseerd.

De uitgave uit 1781 werd waarschijnlijk door pensionaris Martini voorzien van
aantekeningen waarin de artikelen werden samengevat, terwijl eveneens enkele
voetnoten werden opgenomen." Naast deze edities zijn ook voor de costumen uit de
Bossche Meierij diverse handschriften van belang. De originele optekeningen die
naar Brussel werden gezonden, werden ook voor de costumen uit de Bossche Meierij
niet teruggevonden.80

Overzicht 3 geeft een beeld van de manuscripten waarin de costumen uit de Meierij
zijn afgeschreven. Ook worden de edities aangegeven waarin costumen uit de Bossche
Meierij zijn te vinden. Uit dit overzicht blijkt dat de costumen van Hilvarenbeek uit
1570 en van Oirschot uit 1547 en 1570 noch uit een handschrift noch uit een editie
bekend zijn. Vooral wat betreft de costumen van Hilvarenbeek is dit jammer. Deze
redactie moet namelijk, in tegenstelling tot de tweede, weI overgeleverde optekening
uit 1607, bepalingen inzake het burgerlijk procesrecht hebben bevat.81 De beide
eerste redacties van de costumen van Oirschot zullen waarschijnlijk wat betreft het
burgerlijk procesrecht voor een belangrijk deel gelijkluidend zijn geweest aan de
optekening uit 1607. Van de 29 bepalingen uit deze redactie die het burgerlijk
procesrecht betreffen, zijn er namelijk 24 ontleend aan enige ordonnanties uit de
jaren 1544 en eerder. Het is waarschijnlijk dat deze ordonnanties ook in de redacties
uit 1547 en 1570 waren opgenomen.82

De costumen van Oerle zijn uitsluitend uit edities bekend. Zij werden daarin echter
slechts gedeeltelijk afgedrukt. Zestien bepalingen werden weggelaten omdat zij vol-
gens de uitgevers slechts het burgerlijk procesrecht betroffen. Om dezelfde reden
werden ook de eerste negentien artikelen van de costumen van Bladel in de edities
weggelaten. Voor Bladel werd, anders dan voor Oerle, een handschrift gevonden
waarin de tekst van de costumen volledig staat afgeschreven.

De costumen uit de Bossche Meierij worden hierna uit de zo authentiek mogelijke
weergave geraadpleegd. Voor de costumen van Helmond wordt daarom gebruik
gemaakt van het handschrift uit de Manuscripten Verzameling uit het Algemeen
Rijksarchief in Brussel. Dit bevat namelijk een authentiek afschrift van de originele
Helmondse optekening. Deze kopie werd in 1573 vervaardigd door Matthys van
Craesbeke, notaris bij de Raad van Brabant. Ook voor de costumen van Bladel wordt
bovengenoemd manuscript geraadpleegd. Alleen daarin staan de costumen van Bla-
del volledig afgeschreven.83 De costumen van Heeze en Leende uit omstreeks 1571
worden uit het handschrift uit het archief van het Kasteel Heeze bestudeerd.84 Deze

costumen zijn voor een belangrijk deel identiek aan die van Geldrop. Daarom worden
zij hierna telkens in 66n adem genoemd. De costumen van Sint-Oedenrode die
vermoedelijk uit omstreeks 1600 dateren, en de costumen van Bergeijk en Eersel uit
1606 zijn uit drie, respectievelijk twee niet-authentieke afschriften bekend. Ik gebruik
het handschrift nr. 7815 uit de Collectie aanvullingen Oud archief van het Bossche
Gemeentearchief voor de costumen van Bergeijk en Eersel en het handschrift uit de
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage voor de costumen van Sint-Oedenrode.
Van de costumen van Oirschot uit 1607 was, zoals bleek, in 1750 door een griffier bij
de Brusselse Raad van Brabant een authentiek afschrift vervaardigd. In 1771 werd
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OVERZICHT 3
wo        De costumen uit de Bossche Meijerij in handschriften en edities

Toelichting:
De vermelde handschriften en edities zijn in de lijst van archivalia en van bronnenpublikaties en literatuur uitvocriger omschreven. De afkorting v betekent dat de costumen
volledig zijn wecrgegeven, g dat dit slechts gedecltelijk is gebeurd.

Tor    i  T 2  i g  J g  i E  i i  E E
0  0                8                0               0                0 3- Ca
- -           -                      =        -                                    i               2   E,

Vindplaarsen 0,=                                a            .
.
7.

ARA Brussel, Man. Verz., inv. nr. 294 B                                              v            v                                                                 v
RANB. Coll. Martini, inv. nr. 58                                                  v           g           g                                    v           v
RANB, RA Oostel- en Middelbeers, inv. nr. 96
GA 's-Hert., Coll. aanv. Oud archief, inv. nr. 7815
GA 's-Hert., Coll. aanv. Oud archief, inv. nr. 7842

GA 's-Hert., Coll. aanv. Oud archief, inv. nr. 7864
GA 's-Hert.. Coll. aanv. Oud archief, inv. nr. 8077 a
SZOB, Oud-adm. arch. Oirschot, voori. inv. nr. 8289
Streekarchiv. Langs Aa en Dommel.
Oud-adm. arch. Sint-Oedenrode, inv. nr. 21                                                                                                 v
Arch. Abdij van Postel, Postel. Abdijarch.. Dossier Reusel Vll
Arch. Kasteel Heeze, Heeze. inv. nr. C 92

KB 's-Gravenhage, nr. 131 B 35
Bibi. KUB. Brabantica-coll.. nr. E 12
Van Oudenhoven. 1670

Christyn. 1682 V            g            g                         V            V            V

Scheffers. 1684
V            g            g                         V            V            V

Scheffers, 1717                                                               V          g          g                     V          V          V
Scheffers,1744                                                               V          g          g                     v          v          v
Van Beusekom. 1781                                                          v          g          g                     v          v          v
Welvaarts. 1890                                                                               g
Panken, Van Sasse van Ysselt, z.j.                                                          v
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GA 's-Hert. Coll. aanv. Oud archief, inv, nr. 7842                                                                                                                           v
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SZOB, Oud-adm. arch. Oirschot, voorl. inv. nr. 8289 2x v

Streekarchiv. Langs Aa en Dommel.
Oud-adm. arch. Sint-Ocdenrode, inv. nr. 21

Arch. Abdij van Postel. Postel. Abdiiarch.
Do,ssier Reusel VII                                                                                                                                       V
Arch. Kastecl Heeze, Heeze, inv. nr. C 92                                                                               v
KB 's-Gravenhage. nr. 131 B 35                                                                  V                     V
Bibi. KUB, Brabantica-coll., nr. E 12                                                                                                                           -  _  -        __v
Van Oudenhoven. 167()                                                                     v

Christyn, 1682 V                                           V                     V          V             V

Scheffers. 1684                                                          v                                  V                 V        v          V

Scheffers, 1717                                                      v       v                        v               v       V          V
Scheffers. 1744                                                          v        v                         v                v        v          v

Van  Bcusekom.  1781                                                                                                                                    v                    v                    E                         _    _    v                                          v                    V                          v

Welvaarts. 1890

w          Panken. Van Sasse van Ysselt. z.j.

Met name gcraadpleegdc inventaris: Inventaris van dc Collectie aanvullingen Oud archicf uit het Gemeentearchief 's-Hertogenhosch



OVERZICHT 4

De structuur  van  de  costumen  van  Mechelen  uit  1535  vergeleken  met  die  van  andere
costumen

Toelichting:
De cijfers duiden op de titels. De titel uit de Mechelse costumen 'Vande divisen Rechten' betreft de
omgeving van Mechelen en komt om die reden niet in de andere optekeningen voor.

Mecheten                              's-Hert 's-Hert. Leuven Bergen Lier Tienen

op Zoom
1535 1546-1547 1570 1622 1627 1570 1570

l officie               1       1       1       1       1       1
2 criminele zaken               3            3                        5-9           2            3
3 arrest                4       4       3       3       3       4
4 vrede geven               5         5         2         10         4

5 poorters                6        6                 11        5
6 'divise'

7 contracten               7        7        9        12        6        8
8 huur                      8         8         11         13         7

9 gehuwden                9         9        12        14        8
10 leenrechten               10        10        17                   9         15

11 naasting              12      12      10      15      10      13
12 cijnzen                 13       13       4-6                11        9
13  'bezetting'/beslag                   14                14                 7                                     12
14 crfscheiding             16       16                 19       13
15 vruchtgebruik           17       17       13                14       10
16 successie                18       18       14       18       15       12
17 testament               19       19       15       17       16       11
18 bastaarden              20       20       16                 17
19 voogdij                22       23                         18
20 verjaring                21        21                            19
21 cessie               23      22                      20

Vindplaatsen:
De costumen van Mechelen werden geraadpleegd uit het commentaar van Paulus Christinaeus. /n leges

municipales eiusdem avitatis ac provinciae (2e dr., Antwerpen,  1642).
De diverse Bossche optekeningen werden geraadpleegd uit de hiervoor genoemde handschriften.
De costumen van Leuven en Tienen  werden geraadpleegd uit:  Constant Casier, Cowumes du pays et ducht
de Brabant. Quamers de Louvain et de Tirlemont (Brussel, 1874) 2-151, 686-739.

De  costumen  van  Lier  werden  geraadpleegd  u i t:G.d e Longe. Coutumes du pays et duche de Brabant.
Quartier d'Anvers (7 dln; Brussel, 1872-1878) deel 5, 412-593.

De  costumen van  Bergen op Zoom  werden geraadpleegd  uit: Christyn. Brabandts Recht.

hiervan voor de uitgave van de costumen uit de Bossche Meierij weer een kopie
vervaardigd. De costumen van Oirschot uit 1607 worden hierna uit deze kopie
geraadpleegd. Zij wordt bewaard in de Collectie Martini van het Rijksarchief in
Noord-Brabant. Voor alle andere costumen uit de Bossche Meierij wordt de editie-
Van Beusekom geraadpleegd. Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen.
Bovendien zijn de costumen alleen in deze editie van de nodige aantekeningen en
noten voorzien.
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OVERZICHT 5

De structuur van de costumen van 's-Hertogenbosch

Toelichting:
De cijfers duiden op de tite Is

Onderwerp titel 1606 1570 1546-1547 hs.j

officie                                                                          1               1               1                  1
beschrijfbrieven                                                  2            2            2              2
criminele zaken                                           3          3          3            3
leenrechten                                                                  4             10             10                10
arrest                                                             5           4            4              4

vrede geven                                           6         5         5           5

poorters                                                          7           6            6              6
vruchtgebruik                                                    8           17           17             15
erfscheiding                                                      9           16           16             23
cijnzen                                                           10           13           13             18
naasting                                                                                                                    11                      12                      12                          17
consignatie van penningen                                         12            11            11              11
contracten                                                                                                               1 3                       7                        7                             7

huur                                              14        8         8          8

gehuwden                                                        15           9            9              9
testament                                                                   16             19             19                12
successie                                                              17            18            18              16
voogdij                                                                                         18                23                22                   21
bastaarden                                                                                               19                  20                  20                      13

procederen inzake de goederen van een debiteur             20            14            14              19
procedure van signet en ingebod                                 21             -                              -
handlichting                                                     22           -            -               -
uitwinning                                                       23           15           15             20
verjaring                                                         24          21           21             14
cessie                                                                                 25              22              23                 22

2.3. Structuur en globale inhoud. Mechelse invioeden
Sommige costumen, zoals de Antwerpse Impressae \lit 1582, hebben elders veel
invloed gehad.85 Voor 's-Hertogenbosch waren de costumen van Mechelen heel
belangrijk. Volgens Van Soemeren werd het Bossche gewoonterecht voor het eerst

opgetekend naar het voorbeeld van de costumen van Mechelen, die in 1535 waren
gehomologeerd.86 Dat de Mechelse optekening als den der eerste door Karel V werd
goedgekeurd, zal 66n van de redenen zijn geweest voor de invloed van deze
costumen.87

De costumen van Mechelen hebben de keuze van de onderwerpen die in de Bossche
costumen worden behandeld, bepaald. Onder andere het erfrecht, het huwelijksgoe-
derenrecht, het strafrecht en het burgerlijk procesrecht worden zowel in de costumen
van Mechelen als in die van 's-Hertogenbosch besproken. De volgorde waarin deze
onderwerpen worden behandeld is, althans voor de twee oudste Bossche redacties,
eveneens bepaald door de costumen van Mechelen. Ook andere Brabantse costumen
volgen de structuur van die van Mechelen, zoals uit overzicht 4 blijkt.88

In 1606 werd, zoals uit overzicht 5 volgt, de gelijkenis met de structuur van de

23



OVERZICHT 6

12       De onderwerpen en de omvang van de costumen van 's-Hertogenbosch en de Bossche Meijerij. Het aantal bepalingen gewijd aan het
burgertijk procesrecht

Toelichting:
x hetekent dat de redactie ddn of meer artikclen over het betreffende onderwerp bevat. Voor het burgerlijk procesrecht wordt, uitgesplitst naar enkele declonderwerpen,aangegeven hoeveel artikelen aan de subthema's zijn gewijd. Edn artikel kan meerdere deelonderwerpen betreffen. Daarom moesten bepalingen soms dubbel worden
gcteld.

     3       Tf   3  99  3;   Gm  ji=  G3
G 0 m    1 2. &  52  5%  51  5/  25
5 R                            f       W .g                                                        <             a' 8. 9     / 12 T T4              9           9

lokale overheid en organisatic                xxx                         x                                       xxx
straffenenstrafproces                       xxx           x           xxx                       x           x
burgerlijk procesrecht:
-rechterlijkc organisatic                   16         19         23         4           5'          2          3          9           8
-dagvaardingsprocedure                     2           2           4          6          13          "                       3                       14
-arrestprocedure                                     14             15             16                              2              ')                               1               2               1
-evictieprocedure                           24          29          68          3            4          '           1           2           2           11
poorters                                                      xxx

vruchtgebruik                                xxx                                                x                                   x
crfscheiding                                            X              X              X
grondrechten                                          x              x              x              x              %

naasting                                      xxx           x                       x           x                       x           x
overeenkomsten                                      x              x              xxx
huwelijksvermogensregime                  x           xxx                       x           x                       x           x

vererving                                    x           x           x           x           x           x           x                       x           x
minderlarigen                                     xxx                            x
diversen                                         x            x            x            x                                      x                         x            x
totaai aantal artikclen 293 325 372        24        34        25        26         7         22        54



3 2     3,     1+ F     & i  F 1+F ap S.Pti
78 Z  *2 **            5 1:           gl          3 1       §: R   hrm

34 3g 0/ 0 FI'QZ

1   1      m;         R „ 0 F2 G r,

&          gr- Er
lokale overheid en organisatic                                          x            x                         x            x
straffen en strafproces                                               x                                   x           x

burgerlijk procesrecht:
-rechterlijke organisatic                 10         10        11         6          3        17         12
-dagvaardingsprocedure                         8             8             1                           16           25            16
-arrestprocedure                                                 13                                 1          1
-evictieprocedure                                 3             3             9                           5            17             2

poorters                                                                                          X

vruchtgebruik                                                                         x

crfscheiding                                                                                                                x

grondrechten                                                                          x                                              x

naasting                                                                         x                           xxx             x
overeenkomsten                                                                                       x                                                          x

huwdijksvermogensregime                                                       x                                                              x              x
vererving                                           x             x             x                           x                           x             x
minderjarigen                                                                                               x             x
diversen                                                             xxx                                      xxx

51 totaal aantal artikelen                      25          25         174          7          34         111         47          13



costumen van Mechelen voor een groot deel verbroken. In dat jaar werden bovendien
de titels 21 en 22, die beide het burgerlijk procesrecht betreffen, aan de Bossche
costumen toegevoegd. In overzicht 5 wordt de structuur van de drie Bossche redacties
onderling vergeleken. Het overzicht laat verder zien  dat de opbouw  van  het  in
paragraaf 2.2 besproken handschrift j verschilt van de structuur van de drie redacties.

De invloed van de costumen van Mechelen op de costumen van 's-Hertogenbosch
uit 1546-1547, 1570 en 1606 betreft niet alleen de keuze van de onderwerpen die
worden behandeld en de volgorde waarin. Ook concrete bepalingen zijn geheel of
gedeeltelijk ontleend aan de Mechelse costumen. Sommige Bossche bepalingen kun-
nen zelfs worden herleid tot de ontwerp-costumen van Mechelen uit 1527.89

Edn optekening van gewoonterecht uit de Meierij, namelijk die van Sint-Oeden-
rode uit omstreeks 1600, is opgesteld in navolging van de Bossche costumen. Veel
bepalingen zijn eraan ontleend. De optekening uit Sint-Oedenrode kent evenals de
twee oudste Bossche redacties 23 titels. De volgorde waarin deze voorkomen stemt
merkwaardigerwijs veel overeen  met de opbouw  van het handschrift j. De andere
redacties kennen soms een indeling in titels, soms niet.9° Zij zijn qua structuur en
redactie van de bepalingen geen navolging van de Bossche costumen.

Overzicht 6 geeft voor een aantal belangrijke onderwerpen aan of zij worden
behandeld in de costumen van 's-Hertogenbosch en de diverse plaatsen uit de Meierij.
Voor de diverse onderdelen van het burgerlijk procesrecht wordt aangegeven hoeveel
bepalingen eraan zijn gewijd. Ook het totale aantal artikelen van iedere optekening
wordt vermeld.

Het beeld dat overzicht 6 geeft van de omvang van de diverse optekeningen moet
enigszins worden gerelativeerd. Een bepaling uit de ene redactie kan uitgebreider zijn
dan een artikel uit een andere optekening. Toch kan in elk geval worden gesteld dat de
drie Bossche redacties het grootst in omvang  zijn. Het minst uitgebreid  zijn  de
costumen van Eindhoven, Helmond, Hilvarenbeek (1607) en waarschijnlijk ook van
Mierde. Deze laatste redactie is echter wellicht niet volledig in de diverse edities
weergegeven.91 In alle bekende costumen, behalve in die van Hilvarenbeek (1607),
komt het burgerlijk procesrecht ter sprake. Het is opmerkelijk dat de diverse Bossche
redacties niet erg uitvoerig zijn over de dagvaardingsprocedure. 92 De reden hiervoor
is dat de twee oudste Bossche redacties verwijzen naar een procesrechtelijke ordon-
nantie, de zogenaamde Caroline ordonnantie uit 1530, en daarom verder over dit
onderwerp zwijgen. De redactie uit 1606 verwijst bovendien nog naar de Albertine
ordonnantie uit 1599. Over deze beide regelingen gaat paragraaf 3.

2.4.  Het commentaar van Van Soemeren op de Bossche costumen uit 1606
De Bossche costumen uit 1606 werden door Gerard van Soemeren artikelsgewijs
becommentarieerd onder de titel Collectanea sive commentarius ad consuetudines
Buscoducenses.Van Soemeren werd in 1574 in 's-Hertogenbosch geboren, als telg uit
een aanzienlijke familie. Hij studeerde waarschijnlijk aan de universiteit van Leuven
en daarna bij Van Kinschot in Brussel. Terug in 's-Hertogenbosch trad hij op als
advocaat. Ook is hij schepen geweest. In 1606 was Van Soemeren lid van de commis-
sie die de derde Bossche redactie van het gewoonterecht moest voorbereiden en
omstreeks 1638 was hij betrokken bij de werkzaamheden van de commissie die zich
met de herziening van de Bossche costumen bezighield. Bovendien werd Van Soeme-
ren diverse malen geraadpleegd als er vragen waren over de inhoud van het gewoonte-
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recht. Van Soemeren stierf in 1652. Hij liet een uitvoerig commentaar op de Bossche
costumen na, waaraan hij tot aan het einde van zijn leven moet hebben gewerkt." Het
in het Latijn geschreven commentaar is nooit in druk verschenen. Wel zijn diverse
handschriften bewaard gebleven waarin de tekst in 66n, twee of drie banden geheel of

gedeeltelijk staat afgeschreven. Overzicht 7 geeft daarvan een beeld, waarmee overi-

gens geen volledigheid wordt nagestreefd.94 In dit overzicht wordt tevens aangegeven
of bij de bespreking van de Bossche costumen wordt uitgegaan van een verdeling in 24
of 25 titels.95

Hierna wordt het commentaar van Van Soemeren geraadpleegd uit het handschrift
A 10 a-c uit de Brabantica-collectie, die berust in de bibliotheek van de Katholieke
Universiteit Brabant. Dit afschrift gaat uit van de juiste indeling van de Bossche
costumen. Het is vervaardigd door Antonij van Heurn, de achttiende-eeuwse Bossche
pensionaris die veel stukken heeft gekopieerd.96 Het commentaar op elk artikel uit de
Bossche costumen bestaat in het afschrift uit genummerde onderdelen en is telkens
voorzien van een korte samenvatting. 97

Bij de uitleg van de Bossche costumen maakt Van Soemeren gebruik van concrete
procedures, turben en privileges. Regelmatig wordt verwezen naar costumen van
diverse plaatsen, zoals Breda, Bergen op Zoom, Leuven, Brussel en Antwerpen. Ook
wordt verwezen naar costumen van plaatsen uit de Bossche Meierij. De costumen van
Mechelen worden het meest aangehaald. Verder zijn de verwijzingen naar de litera-
tuur talrijk. Accursius, Bartolus, Baldus, Everaerts, Van Wesembeke, Damhouder,
Peck en Van den Zype zijn enkele juristen wier werken regelmatig worden genoemd.
Ook naar het Latijnse commentaar van Paulus Christinaeus op de costumen van
Mechelen, In leges  municipales  eiusdem civitatis  ac provinciae, wordt verwezen. Het
commentaar van Van Soemeren vertoont in zijn methode gelijkenis met het werk van
Christinaeus. Mogelijk heeft Van Soemeren zich door Christinaeus, wiens werk in

981625 voor het eerst in druk verscheen, laten leiden.

2.5.  Bossche  turben
Een bepaalde regel van gewoonterecht  kon,   als daar onzekerheid over bestond,
worden bewezen door de ondervraging van een tamelijk groot aantal personen, de
turba. Deze personen werden geacht de inhoud van het gewoonterecht goed te
kennen. Door hun eensluidend en bevestigend antwoord op de gestelde vragen werd
een regel van gewoonterecht bewezen geacht.w

Met betrekking tot het Bossche gewoonterecht is een groot aantal turben bewaard

gebleven. Hoewel de costumen van's-Hertogenbosch op schrift waren gesteld, was de
tekst ervan volgens de Bossche pensionaris Van Heurn op veel punten onduidelijk.
Daarom werden de oude turben in de achttiende eeuw door hem bijeengebracht en

vervolgens afgeschreven in een handschrift getiteld 'Collectie van turben over de
costuijmen der stad 's-Hertogenbosch'. Het handschrift wordt bewaard in het Ge-
meentearchief van 's-Hertogenbosch.'°° Het manuscript begint met een voorwoord.
Daarna volgen drie indices. De eerste geeft een chronologische opsomming van de
gekopieerde turben, terwijl daarvan eveneens een samenvatting wordt gegeven. De
oudste turbe uit het handschrift van Van Heurn dateert uit 1501, de jongste uit 1664.
De tweede index geeft aan op welke bepalingen uit de Bossche costumen uit 1606 de
turben betrekking hebben. Daarbij wordt ook verwezen naar het commentaar van
Van Soemeren en aangegeven of turben die door Van Soemeren worden vermeld, al
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OVERZICHT 7

Het commentaar van Van Soemeren in handschriften

Toelichting:
De vermelde handschriften zijn in de lijst van archivalia uitvoeriger omschreven.

Handschrift Volledig? Aantal titets

ARA, 's-Gravenhage
Archief Staten-Generaal
9632 A neen                         24
RANB
Coll. Cuypers van Velthoven
2202, 2203 neen                          25
Coll. Van Heurn
34                                                 Ja                              24

35.36                                              Ja                              24

37                                          neen                         24
Handschr.verz.
3.4 neen                           24
5.6.7 neen                           25
38                                              ja                            24

Bibi. R.v. B

35 a, 35 b                                              ja                                24

GA 's-Hert.
Oud archief
A 595                                           ja                            24

Magistraatsbibl.
HM 84.1-3                                         ja                              25
KB, 's-Gravenhage
73 C 8-10                                                            ja                                          24
Bibi. KUB
Brabantica-coil.

A 8 a-c                                                    Ja                                   25
A 9 a-c                                                         ja                                      25
A 10 a-c                                                        ja                                      25
A 11 neen                          24
A 12 neen                         24
438                                                ja                              24

H 7, 8                                                 ja                                25
H 9, 10                                                         ja                                      24
H 11. 12                                        ja                            25

H 14 neen                          24
H 15 neen                          24
Gerechtsbibl. 's-Hert.
z. nr. neen                          25

Met name geraadpleegde inventarissen:
-    Van Litsenburgen Van Dijck, Inventaris van de Collectie Cuypers van Velthoven,  1320-1870.
-    Inventaris van de oude Collectie aanwinsten van het Rijksarchief in Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch.
-    Van Zuijien, inventaris van het groot archief dev gemeente 's-Hertogenbosch.
-   Inventans van de Collectie aanvullingen Oud archief uit het Gemeentearchief 's-Hertogenbosch.
-      Van Sasse van Ysse\t, Nieuwe Catalogus  der oorkonden en handschriften berustende in  de boekerij van  het

Provinciaal Genootschap.
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dan niet zijn teruggevonden. De derde index betreft turben die geen bijzondere

betrekking hebben op de Bossche costumen en door Van Soemeren ook niet worden
genoemd. Van deze turben geeft de index in het kort de inhoud. Daarna volgt het
belangrijkste deel van het handschrift, namelijk een weergave van vier oude verzame-
lingen turben, door Van Heurn soms wat ingekort gekopieerd. Deze verzamelingen
worden aangeduid en stonden bekend als de boeken A, B en C en het tweede'cohier'.
Oudtijds moet er ook nog een eerste 'cohier' hebben bestaan. Dit was echter al
verdwenen toen Van Heurn zijn bundel maakte. Sindsdien is ook het tweede 'cohier'
verloren gegaan. De boeken A, B en C zijn in het Gemeentearchief's-Hertogenbosch
nog wel aanwezig.m Deze boeken bevatten de originele vragen aan en antwoorden
van deskundigen bij een groot aantal turbeonderzoeken. Deze vragen en antwoorden
zijn in 1606 willekeurig bijeengevoegd tot de boeken A, B en C. De in boek A
opgenomen turbeverklaringen werden van achter naar voor voorzien van een letter.
In boek B werden zij van voor naar achter genummerd en in boek C in omgekeerde
volgorde. Van Heurn geeft in zijn handschrift telkens aan waar een turbe in de boeken
A, B of C is terug te vinden. Werd gekopieerd uit het tweede 'cohier' dan blijkt dit uit
het cijfer II en een folioaanduiding.

Volgens Van Soemeren moesten minstens tien deskundigen aan een turbeonder-
zoek meewerken. Gewoonlijk werden volgens hem meer personen ondervraagd. it)2

Zeven willekeurig gekozen turben uit het handschrift van Van Heurn geven echter
een ander beeld. Achtereenvolgens werden negen, vijf, vijf. zeven, zes, tien en acht
deskundigen geraadpleegd.'03 De waarde van het hele turbeonderzoek hing af van het
inzicht var: de personen die werden geraadpleegd. In de boeken A, B en C en in het
handschrift van Van Heurn staat dan ook telkens aangegeven hoe oud een deskundige
was en welke functie hij bekleedde. Duidelijk is dat ook de positie van de deskundigen
de waardering van hun oordeel bepaalde. In het bijzonder oud-schepenen, raden,
procureurs, notarissen, secretarissen en klerken traden als deskundigen op. Ook
schepenen worden wei genoemd. 104

Voor de turbeverklaringen wordt hierna met name gebruik gemaakt van de bundel
van Van Heurn. Daarnaast zijn nog her en der in diverse andere handschriften turben
opgetekend. In voorkomende gevallen wordt ook daarvan gebruik gemaakt. m

3. WETGEVING

3.1.  Welke ordonnantied
De twee oudste Bossche costumen uit 1546-1547 en uit 1570 verwijzen, zoals in

paragraaf 2.3 bleek, voor de manier van procederen naar de Caroline ordonnantie uit
1530. De Bossche optekening uit 1606 verwijst bovendien nog naar de Albertine
ordonnantie uit 1599.106 Beide ordonnanties waren bestemd voor 's-Hertogenbosch.

Zij werden gegeven door de hoge overheid, de Caroline door Karel V en de Albertine
door de aartshertogen Albert en Isabella. "7

Aan de Caroline ordonnantie uit 1530 ging een ordonnantie uit 1527 vooraf. Ook
deze was afkomstig van Karel V. In de zomer van 1527 werden enige commissarissen
uit de Raad van Brabant naar 's-Hertogenbosch gezonden. Enkele niet nader ge-
noemde privt-personen attendeerden hen op gebreken in de manier van procederen
en verzochten daaromtrent geadviseerd te worden. Hierop stelden de commissarissen
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het ontwerp op voor een ordonnantie. Dit concept werd voorgelegd aan de Bossche
schout, schepenen en raden. Hun bezwaren tegen het ontwerp betroffen bepaalde
niet aangeduide vernieuwingen. De aanvragers van de nieuwe ordonnantie voerden
hiertegen aan dat zowel de schepenen als de rechtzoekenden door de nieuwe wetge-
ving zouden worden ontlast, alsmede dat altijd aanvulling en wijziging ervan mogelijk
zouden zijn. De Bossche schout, schepenen en raden stemden daarmee in.108 Vervol-
gens werd op 16 september 1527 door Karel V de ordonnantie vastgesteld, inhou-
dende een nieuwe manier van procederen voor de Bossche schepenbank.m

Na enige tijd met de ordonnantie te hebben gewerkt, herleefden bij de Bossche
schout en schepenen de bezwaren. Allereerst werden de schepenen, raden en recht-
zoekenden door de nieuwe wetgeving niet ontlast. Bovendien was de ordonnantie
strijdig met de privileges, costumen en oude statuten van 's-Hertogenbosch. "° In een
brief van 26 december 1527 reageerde de vorst op de kritiek. Hij vulde de ordonnantie
op enkele punten aan. Deze betroffen onder andere het verstek en het getuigenbe-
wijs.  Overigens  werd zij gehandhaafd.111  Voor de Bossche schepenen en raden  was
deze reactie echter onvoldoende. Onder invloed van de aanhoudende verzoeken
besloot Karel V op 9 maart 1528 de nieuwe ordonnantie af te schaffen. Bij die
gelegenheid droeg hij de schepenen en raden van 's-Hertogenbosch op overeenkom-
stig hun wens aan hem voorstellen te doen vooreen ordonnantie die van hun kant geen
kritiek zou ontvangen. 112

Op 2 juni 1530 stelde de vorst voor's-Hertogenbosch een tweede procesrechtelijke
ordonnantie vast, de 'Ordonnantie op de Manier ende Styl van Procederen voor
Schepenen der Hooftstad 's-Hertogenbosch'.113 De Bossche costumen verwijzen naar
ddze ordonnantie. Volgens de inleiding tot de Caroline ordonnantie waren er nergens
in Brabant zoveel misbruiken in de manier van procederen als in 's-Hertogenbosch.
De procedures daar waren verward en langdradig. Na de inleiding worden in negen-
tien punten de 'abusen' opgesomd die door twee commissarissen van de Raad van
Brabant meer in het bijzonder in 's-Hertogenbosch waren gesignaleerd. Deze 'abu-
sen' betreffen onder andere het mondelinge karakter van de procesgang en de bewijs-
voering.'14 De Caroline ordonnantie zelf bestaat  uit 65 artikelen. De voorloper  uit
1527 kent er daarentegen 26. De ordonnantie uit 1527 vertoont met name overeen-
komsten met de artikelen 1 tot en met 19 en 21 tot en met 35 van de ordonnantie uit
1530. Overzicht 8 laat dit zien. Ook geeft dit overzicht aan waar de ordonnantie in
1530 werd uitgebreid. De Caroline uit 1530 bevat slechts 66n bepaling die over de
criminele procedure gaat. Volgens art. 31 moest in criminele zaken die voor de
hoogschout of zijn plaatsvervanger kwamen, mondeling worden geprocedeerd. De
overige artikelen betreffen de manier van procederen in civiele zaken. De eerste 35
artikelen van de ordonnantie uit 1530 behandelen met name de opeenvolgende
procesfasen. In de overige bepalingen, die dus nieuw zijn, staan de procureur en de
griffier meer centraal. 115

Na 1530 verdween de kritiek op de nieuwe manier van procederen niet. Allereerst
bleken de Bossche schepenen en raden zich te verzetten tegen de artikelen 19, 30, 33,
55 en 58 uit de nieuwe ordonnantie. Deze bepalingen betreffen de griffier en de
schepenen. Op 1 februari 1531 ontsloeg Karel V de schepenen van hun eed om de
bekritiseerde artikelen na te leven, totdat deze zouden zijn gewijzigd. Uit niets blijkt
echter dat de ordonnantie daadwerkelijk werd gewijzigd.'16 In de tweede plaats werd
de Caroline uit 1530 door de procureurs en anderen niet nageleefd. De Bossche

30



OVERZICHT 8

Vergelijking van de ordonnantie wit 1527 met die uit 1530

1527 1530 aanvulling  in 1530 1527 1530 aanvulling  in   1530

1          1                                            15         19               x

2              2                                                              -              20
3          3                x                           16         21               x

4              4                      x                                      17             22                     x
5          5                x                           17         23               x

5          6                                            18         24               x

6         7              x                         19        25

7         8              x                         20        26              x

8         9              x                         21        27              x

9         10              x                         22        28

9               11                                                                   23              29                        x
10        12              x                         23        30              x

11         13                                        24        31

12        14              x                         24        32              x

13        15                                        25        33              x

13               16                       x                                          26              34
14         17                                           26         35

14         18                                           -        36-65

schepenen zelf, die inmiddels weI door hun eed hadden beloofd de Caroline te
onderhouden, reageerden hierop  met een eigen regeling. De datum waarop  deze
werd uitgevaardigd, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de schepenen het advies
inwonnen van de Bossche schout Johan van Brecht. Deze was schout van 1530/1535
tot 1558. De ordonnantie moet dus in die jaren zijn vervaardigd. 117

Voor deze ordonnantie, hierna aangeduid als de Bossche ordonnantie, zijn drie
manuscripten van belang. In 66n handschrift, dat wordt bewaard in de Handschriften-
verzameling van het Rijksarchief in Noord-Brabant, bestaat zij uit een inleiding en 25
artikelen. Daarvan gaan er 20 over de procureurs. Twee andere handschriften bevat-
ten alleen de eerste twaalf bepalingen hieruit. Hierna wordt het eerste manuscript
gebruikt.118

De Bossche costumen uit 1606 verwijzen, zoals gezegd, niet alleen naar de Caroline
uit 1530, maar ook nog naar de ordonnantie van 20 november 1599, de Albertine
ordonnantie. Volgens de inleiding op deze laatste regeling hadden de Bossche schepe-
nen de aartshertogen Albert en Isabella gewezen op misbruiken in de manier van

procederen in 's-Hertogenbosch en daaromtrent voorstellen gedaan. Voor de hoge
overheid waren deze misbruiken de reden voor het uitvaardigen van een ordonnantie,
waarover het advies van de kanselier en de leden van de Raad van Brabant was
ontvangen. 119 De Albertine of'Nadere ordonnantie op de Manier en Styl van Procede-
ren voor Schepenen van'sHertogenbosch' bestaat uit 40 bepalingen. 120 Art.  1 verwijst
naar de Caroline uit 1530, die voor het procederen op de gewone rol moest worden

nageleefd. Verder moest, volgens het slot van de Albertine, de ordonnantie uit 1530 in
acht worden genomen voorzover de nieuwe regeling niet anders bepaalde. De overige
39 artikelen behandelen verschillende onderwerpen. Slechts twee bepalingen betref-
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fen de criminele procesgang. 121 De rest gaat over de manier van procederen in civiele
zaken.

Ook de invoering van de Albertine ordonnantie ging niet zonder moeilijkheden
gepaard. Nadat de regeling op 16 februari 1600 was gepubliceerd, weigerden de
procureurs op 21 februari daaropvolgend aanvankelijk de eed af te leggen dat zij de
ordonnantie zouden onderhouden. De Bossche schout en schepenen enerzijds en de
procureurs anderzijds sloten daarop een compromis. De procureurs zouden voorlopig
op grond van hun oude eed de nieuwe ordonnantie naleven. 122

De Albertine ordonnantie werd in de jaren 1600-1605 gevolgd door enkele brieven
waarin de aartshertogen zich over incidentele onderwerpen betreffende de manier
van procederen in civiele zaken uitspraken. 123

Na de reductie van stad en Meierij in 1629/1648 hielden ook de Staten-Generaal
zich  bezig  met de procedure in civiele zaken. Tussen  1662 en 1673 werden daarover
voor 's-Hertogenbosch enkele reglementen uitgevaardigd. De drie oudste dateren
van 31 maart 1662, 19 december 1663 en 1 maart 1664. Zij bestaan respectievelijk uit
elf, veertien en dertien artikelen. Diverse bepalingen uit het reglement van 1662
werden in 1663 en 1664 overgenomen. Naar aanleiding van de regeling uit 1663
ontstond in het Bossche stadsbestuur onenigheid over de vraag of alleen de pensiona-
rissen en de griffier bij de totstandkoming van een vonnis mochten adviseren, zoals
het reglement bepaalde, of dat ook advocaten dit konden. Op 1 maart 1664 werd
daarop door de Staten-Generaal gesteld dat onder omstandigheden ook advocaten
mochten adviseren.'24 Het volgende reglement van de Staten-Generaal, dat dateert
van 24 september 1667, bestaat uit slechts zes bepalingen. Drie ervan verwijzen naar
de regeling uit 1664. Op 29 april 1673 werden door de Staten-Generaal diverse oudere
reglementen en resoluties, waaronder de bovengenoemde uit 1664 en 1667, ver-
nieuwd. Het reglement van 1673 zelf bestaat uit achttien bepalingen, waarvan er
slechts twee de manier van procederen in civiele zaken betreffen. 125

De brieven uit de jaren 1600-1605 en de reglementen uit 1662-1673 waren alle
afkomstig van de hoge overheid. Ook's-Hertogenbosch had echter in de zeventiende
eeuw regelingen gemaakt. De stad moest zich daarover voor de Staatse Raad van
Brabant verantwoorden. Die vreesde blijkbaar dat 's-Hertogenbosch zich het recht
had aangematigd om op het terrein van de justitie regelingen uit te vaardigen. Op 12
maart 1680 werd door die Raad voor de stad een verklaring opgesteld die binnen vier
weken in 's-Hertogenbosch moest worden gepubliceerd. In deze verklaring werd met
name gewezen op Bossche instructies en reglementen van 7 april 1674, 11 december
1676 en van 1638. Over deze regelingen kan het volgende worden opgemerkt. De
instructie van 7 april 1674 werd opgesteld nadat een stedelijke commissie had gerap-
porteerd dat er in 's-Hertogenbosch misbruiken bestonden op het terrein van de
rechtspleging. De regeling die daarop tot stand kwam, bestaat uit 64 artikelen waarin
regelmatig naar de Caroline en Albertine ordonnanties wordt verwezen.126 Het stuk
van 11 december 1676 is een zes bepalingen tellende aanvulling op de Caroline
ordonnantie en werd op die datum op de rolzitting in 's-Hertogenbosch gepubli-
ceerd. 127 De verwijzing naar 1638 doelt op de diverse instructies die in dat jaar voor
Bossche stedelijke ambtenaren werden gemaakt. '28 In de in 1680 voor de Staatse Raad
van Brabant opgestelde publikatie verklaarde het Bossche stadsbestuur dat iedereen
zich voortaan alleen moest richten naar de Caroline en de Albertine ordonnanties,
naar de uitleg daarop door de hertogen van Brabant, dus naar de aanvullingen tussen
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1600 en 1605 gemaakt, en naar de ordonnanties of reglementen door de Staten-
Generaal uitgevaardigd, dat wil zeggen tussen 1662 en 1673 tot stand gekomen, of nog
uit te vaardigen.129 Alleen de Caroline en Albertine ordonnanties worden in deze
publikatie met name genoemd. Zij waren de centrale regelingen voor de manier van
procederen in civiele zaken en zouden dit tot omstreeks 1811 blijven. Aan deze
ordonnanties wordt hierna dan ook de meeste aandacht gewijd.

3.2. Vindplaatsen van de Caroline en Albertine ordonnanties
De Caroline en Albertine ordonnanties zijn uit diverse handschriften bekend. Over-
zicht 9 geeft aan in welke manuscripten beide ordonnanties door mij werden

aangetroffen.
De charters 743 en 932 uit het Gemeentearchief van 's-Hertogenbosch bevatten de

originele tekst van de ordonnanties die door Karel V en de aartshertogen Albert en
Isabella aan 's-Hertogenbosch werden gegeven. Beide ordonnanties worden hierna
uit deze charters geraadpleegd. Hoewel deze ordonnanties voor de stad 's-Hertogen-
bosch werden uitgevaardigd, worden ook in de Meierij kopieen bewaard. In het
Oirschotse rechterlijk archief is een afschrift van de Caroline en Albertine ordonnan-
ties aanwezig en wel in een manuscript dat in de eerste helft van de zeventiende eeuw
werd  vervaardigd door Gerard Goossens, secretaris van Oirschot. 110 Verder  is  het
handschrift uit het Bossche Gemeentearchief dat in de Collectie aanvullingen Oud
archief wordt bewaard onder nummer 7871 ook uit de Meierij afkomstig.  Op het folio
voorafgaand  aan de Caroline ordonnantie staat met grote letters geschreven:  3-12-
1674, Helmond. m

Naast deze afschriften werden in enkele archieven de zogenaamde'Memorialen op
't houden van de rolle' gevonden.'32 Deze ongedateerde 'Memorialen' geven een
model voor de civiele procesgang, bevatten verwijzingen naar de Caroline en Alber-
tine ordonnanties en waren voor 's-Hertogenbosch of de Meierij bestemd.

De ordonnanties uit 1530 en 1599 zijn niet alleen uit handschriften bekend. Zij zijn
ook in druk verschenen. Voor het eerst werden beide ordonnanties compleet met de
'abusen' afgedrukt in Christyn's Brabandts Recht waarin. zoals in paragraaf 2.2 bleek.
eveneens tal van costumen staan afgedrukt. In 1758 verschenen de Caroline en
Albertine ordonnanties voor de tweede keer in druk en wel in 's-Hertogenbosch bij
Ant. van Beusekom. De uitgave van de beide ordonnanties hield verband met het
verschijnen in druk van Bossche privileges, keuren en reglementen. Op 29 oktober
1756 werd door het Bossche stadsbestuur besloten de Caroline en Albertine ordon-
nanties en al hetgeen verder de manier van procederen in criminele en civiele zaken
betrof, het eerst af te laten drukken. De Bossche pensionaris Van Heurn had hierover
de leiding.133 In 1758, hetzelfde jaar waarin de Bossche costumen werden afgedrukt,
verscheen bij Ant. van Beusekom de Verzameling van placaten, ordonnantien, en
reglementen rakende De Manier en Sty! van Procederen in Civile Zaken Voor Schepe-
nen der Hooft-Stad 's Hertogen-bosch mitsgaders op de administratie van justitie.u4 De
ordonnanties werden in deze betrouwbare uitgave voorzien van korte aantekeningen
in de marge. In 1789 werd de editie uit 1758 bij de weduwe Vieweg in 's-Hertogen-
bosch herdrukt. tls Jan en Petrus Scheffers hebben de Caroline en Albertine ordon-
nanties niet uitgegeven. Wel voorzag Petrus Scheffers de costumeneditie uit 1717 van

een samenvatting van de beide ordonnanties. In de uitgaven uit 1684 en 1744 ont-
breekt dit zogenaamde 'compendium'.136
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OVERZICHT 9

De Caroline en Albertine ordonnanties in handschriften

Toelichting:
De vermelde handschriften zijn in de lijst van archivalia uitvoeriger omschreven. Aangegeven wordt of in de
handschriften waarin de Caroline ordonnantie is opgenomen, de zogenaamde 'abusen' worden weergege-
ven. Met de in het overzicht gebruikte tekens wordt het volgende bedoeld:
+       in het handschrift wordt de Caroline ordonnantie met de 'abusen' weergegeven
-        in het handschrift wordt de Caroline ordonnantie zonder de 'abusen' weergegeven
•        in het handschrift wordt de Albertine ordonnantie weergegeven.

Handschrift nr. Caroline Albertine
ordonnantie ordonnantie

RANB
Coll. Cuypers van Velthoven
236                                                                               -                                      *
Handschr.verz
2                                               +                     *

48                                        +                   *

Bibi. R.v.B.

424                                          +

GA 's-Hert.
Oud archief
Sassen, 743                                                                  +
Sassen. 932                                                                             *
A 527                                              +
A 580
A 582 2x *
A 583                                          -                      *
A 586                                          +                     *
Coll. aanv. Oud archief
7805                                                                   *

7823                                            -                     *

7842                                            +

7863

7871                                            +                     *

8077 a                                          +                     •

Bibi. KUB
Brabantica-collectie
C 168                                        +                    *

SZOB
RA Oirschot
7872                                            -

Met name geraadpleegde inventarissen:
-      Van  Litsenburg en Van Dijck, Inventaris  van de Colleaie Cuypers van Ve/thoven, 1320-1870.
-     Inventaris van de oude Collectie aanwinsten van het Rijksarchief in Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch.
-    Van Zuijten,  inventaris van her groot archief der gemeente 's-Hertogenbosch.
-    Inventaris van de Collectie aanvullingen Oud archief uit het Gemeentearchief 's-Hertogenbosch.
-      VanSasse van Ysselt,  Nieuwe Catalogus der oorkonden en handschriften berustende in de boekerij van het

Provinciaal  Genootschap.
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4. DINGTALEN

De dingtalen zijn een bron die met name bij de bestudering van de dagvaardingspro-
cedure wordt gebruikt. In de dingtalen worden modellen gegeven voor het verloop
van diverse civiele procedures. 137 De ontwikkeling van de dagvaardingsprocedure in

's-Hertogenbosch en de Bossche Meierij kan mede aan de hand van vier dingtalen
worden geschetst. Zij zijn te vinden in:
-   Gemeentearchief's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553 (inv. nr. A

524) fol. 82v-89v (Sassen, nr. 1372).
-   Gemeentearchief's-Hertogenbosch, Oud archief, Zwart privilegeboek (inv. nr. A

526) fol. 252-253. Deze dingtaal werd afgedrukt in de dissertatie uit 1845 van Chr.

J. van Beresteyn. 138

-    Gemeentearchief's-Hertogenbosch, Oud archief, Nomina Scabinorum (inv. nr. A
574 a) fol. 89-90v (eveneens in inv. nr. A 574 b, fol. 87-88v) Ook deze dingtaal werd
afgedrukt bij Van Beresteyn.'39 In Nomina Scabinorum (inv. nr. A 574 d) fol.  1-2v
is de tekst slechts gedeeltelijk weergegeven.

- Parochie Heilige Petrus, Oirschot, Parochiearchief, Register Van Dooren-Van
Baar, deel 1, 25-73 (fol. 13-73).140.

Al deze dingtalen zijn ongedateerd. Toch kan over hun dagtekening het een en ander
worden gezegd. De eerste tekst komt uit het Privilegeboek 1553 en gaat in dat
handschrift onmiddellijk vooraf aan de in paragraaf 3.1 genoemde procesrechtelijke
ordonnantie uit 1527. Volgens de aanhef bij deze ordonnantie deed Karel V'te nieute
die voors. geheele maniere van procedeeren voir geincorporeert so verre die contra-
rieert dese ordinantie hyer nae volgende: 141 Het is aannemelijk dat de aanhef van de
ordonnantie uit 1527 verwijst naar de dingtaal. Deze moet dan ongeveer terzelfder
tijd zijn opgetekend en dus de oude manier van procederen weergeven waartegen in
1527 werd gereageerd.

De tweede dingtaal is opgetekend in het zogenaamde Zwart privilegeboek. Dit
manuscript  is tot folio  286 door dezelfde hand geschreven.142  Uit een aantekening
onderaan folio 286 blijkt dat dit de hand was van Franco de Langhel, secretaris en
notaris. De Langhel was notaris tussen 1475 en 1486. In die jaren moet hij dus de
eerste 286 folio's uit het Zwart privilegeboek, met daaronder de tweede dingtaal,
hebben opgetekend.143 Overigens komt deze tweede tekst op verschillende punten

woordelijk overeen met de eerste dingtaal. 144

De dagtekening van de derde dingtaal is onzeker. Wel vertoont deze tekst op
diverse punten overeenkomst met zowel de eerste als de tweede dingtaal. 145

De vierde tekst komt in tegenstelling tot de drie eerste niet uit 's-Hertogenbosch,
maar uit Oirschot. Hij is omvangrijker dan de andere dingtalen en wordt hierna ook
het meest geraadpleegd. De tekst bevat naast modellen voor het voeren van allerlei
processen ook afschriften van diverse akten. Deze dateren uit de jaren 1378-1539.146

De dingtaal moet dus nA of omstreeks dat jaar zijn opgetekend. Inhoudelijk komt de

dingtaal op diverse punten woordelijk overeen met de drie andere teksten, waarvan er

twee, zoals bleek, omstreeks 1527 en tussen 1475 en 1486 moeten zijn opgetekend.147
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5. RECHTERLIJKE ARCHIEFBESCHEIDEN

Naast de costumen, wetgeving en dingtalen,  is ook het materiaal uit diverse rechter-
lijke archieven van belang. Deze archieven bevatten de materiele weerslag van de
rechtsprekende taken van de diverse schepenbanken. Aan de hand van de rechterlijke
archiefbescheiden kan het burgerlijk proces in de praktijk worden bestudeerd, met
name, zoals zal blijken, voor de rechterlijke organisatie en de dagvaardings- en
evictieprocedure.

De meeste rechterlijke archieven lopen door tot 1810-1811.148 De Bataafse omwen-
teling uit 1795 had op dit punt dus geen gevolgen. Ook een 'Reglement en Bepaaling
op het Justitiewezen in het Departement Brabant' van 22 maart 1803 bracht nagenoeg
geen verandering teweeg. De bestaande schepenbanken werden behoudens kleine
wijzigingen omgezet in civiele rechtbanken.14' In 1810 stond koning Lodewijk de
gebieden ten zuiden van de Waal af aan Frankrijk. Door keizerlijke decreten werd
eerst in dat jaar de rechterlijke inrichting voor de betreffende gebieden, vergeleken
met de situatie uit het ancien rdgime, aanzienlijk gewijzigd. Arrondissementsrecht-
banken, onder andere in's-Hertogenbosch en Eindhoven, en vredegerechten werden
ingesteld. Aanvankelijk zouden de nieuwe rechterlijke colleges per 1 januari 1811
feitelijk aantreden. Uiteindelijk gebeurde dit medio 1811.m Bij keizerlijk decreet van
8 november 1810 werd aan de plaatselijke overheden opgedragen de rechterlijke
archieven, die zij onder zich hadden, over te brengen naar de griffies van de nieuw
ingestelde arrondissementsrechtbanken. Dit bevel werd niet overal (onmiddellijk)
opgevolgd. Zo waren in 1827 nog geen bescheiden overgezonden naar de Eind-
hovense rechtbank, vermoedelijk wegens gebrek aan bergruimte. 151

Bij Koninklijk Besluit van 8 maart 1879 werd bepaald dat de oude rechterlijke
archieven moesten worden overgebracht naar archiefdepots in de provinciehoofdste-
den. De rechterlijke archieven van 's-Hertogenbosch en van de diverse plaatsen uit de
Bossche Meierij werden daarop naar 's-Hertogenbosch gebracht.152 Momenteel be-
rusten sommige rechterlijke archieven nog steeds in het Rijksarchief in Noord-
Brabant, andere werden al dan niet recentelijk overgedragen aan gemeentearchie-
ven, streekarchieven en streekarchivariaten. 153

De rechterlijke archieven van 's-Hertogenbosch en van de schepenbanken uit de
Bossche Meierij zijn bijna uitsluitend toegankelijk via de (voorlopige) inventarissen
die aan het einde van de vorige en in het begin van deze eeuw op het Rijksarchief in
Noord-Brabant werden gemaakt.'54 Enkele rechterlijke archieven werden recentelijk
opnieuw ge nventariseerd. 155 Bij diverse archiefbewaarplaatsen zijn inmiddels nieuwe
inventarissen in voorbereiding. 156

Hieronder volgt een opgave van de rechterlijke archieven en de voornaamste
onderdelen die daaruit werden geraadpleegd. Het belangrijkste rechterlijk archief dat
werd geraadpleegd, is dat van 's-Hertogenbosch. Dit archief bevat gegevens uit de
jaren 1365/1366-1811.157 Allereerst werd van diverse rolregisters uit de omvangrijke
verzameling civiele dingrollen gebruik gemaakt, met name van de rol van binnenza-
ken, de rol van buitenzaken en de rol der ingeboden zaken. Sommige van deze
dingrollen worden bewaard vanaf 1528 tot 1811.158 In de rolregisters staat aangegeven
welke zaken op een bepaalde rechtszitting moesten worden behandeld. Bovendien
wordt erin vermeld wat op de bewuste gerechtsdag in de zaak plaatsvond.159 De
dingrollen werden voor alle volgende hoofdstukken geraadpleegd. Zij blijken echter
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met name voor de hoofdstukken II, III en V waardevol te zijn. Aan de hand van de
rolregisters kan bijvoorbeeld worden bepaald wanneer rechtszittingen werden gehou-
den of welke termijnen de procespartijen in acht moesten nemen. Voor de arrestpro-
cedure, die in hoofdstuk IV wordt behandeld, waren praktijkgegevens moeilijk te
vinden. Het Bossche rechterlijk archief bevat verder een aantal registers waarin
vonnissen staan opgetekend. Daarvan werd een enkele keer gebruik gemaakt, met
name voor de paragraaf over de slotfase van de dagvaardingsprocedure. 160

Het rechterlijk archief van 's-Hertogenbosch herbergt eveneens een omvangrijke
verzameling processtukken en -dossiers. Deze staat in de voorlopige inventaris om-
schreven als: 'Losse civiele processtukken en dossiers daarvan, 16de-begin l#de
eeuw, 17 portefeuilles'. De verzameling blijkt zowel civiele als criminele stukken te
bevatten. Inmiddels zijn op het Bossche Gemeentearchief de criminele en civiele
stukken gescheiden. Wat rest is een verzameling die op onderwerp en tijd nog volledig
moet worden geordend.161 Daarom konden de processtukken slechts zeer sporadisch
worden gebruikt. Hierdoor kon uitsluitend een indruk warden verkregen van de wijze
waarop bijvoorbeeld een schriftelijke eis was opgesteld.

Ook voor de evictieprocedure, die in hoofdstuk V wordt behandeld, werden de
civiele dingrollen geraadpleegd. In de eerste plaats werd echter van de volgende
registers gebruik gemaakt. Het uit negentien delen bestaande 'vonnisboek', in de
voorlopige inventaris omschreven als het 'Protocol van processen-verbaal van uitwin-
ning' werd geraadpleegd. Dit register begint in 1365/1366 en loopt, zij het met lacunes,
door tot 1801. Het register bevat echter weinig gegevens uit de tweede helft van de
achttiende eeuw. Het 'vonnisboek', is voor het begin van de evictieprocedure van
belang.162 Dit 'vonnisboek' moet worden onderscheiden van de hierboven genoemde

registers van vonnissen. Bovendien werd het zogenaamde 'instrumentboek' gebruikt.
Dit bestaat uit 23 delen en bevat volgens de voorlopige inventaris, tot banden vere-
nigde minuten van vestakten na uitwinning. Het'instrumentboek' wordt, hoewel met
onderbrekingen, bewaard vanaf oktober 1565 tot en met 1752. Het werd bestudeerd
voor de afronding van de evictieprocedure. 163 Voor de slotfase van deze procedure
werd ook nog een register van 'Slijtingen' geraadpleegd. Dit register, dat de jaren
1579-1595 bestrijkt, bevat tot een band verenigde minuten van koopcondities. In dit
register zijn bovendien nog enkele evictierekeningen uit 1581-1588 en uit 1594 opge-
nomen.164 Het Bossche rechterlijk archief bevat nog meer evictierekeningen. Zij zijn
in banden bijeengebracht en betreffen de periode 1653-1732. In deze rekeningen
wordt aangegeven welke bedragen  in het kader  van de evictie werden ontvangen,
respectievelijk uitgegeven. Ook aan de hand van de evictierekeningen kon worden
bestudeerd hoe de evictieprocedure in de praktijk verliep. 165

Behalve het rechterlijk archief van 's-Hertogenbosch werd ook een aantal archie-
ven uit de Bossche Meierij gebruikt. Het was niet mogelijk om alle rechterlijke
archieven te raadplegen. Allereerst werd daarom gekozen voor de rechterlijke archie-
ven van de schepenbanken die tussen 1546 en 1607 hun gewoonterecht op schrift
hadden gesteld, voor zover de tekst ervan aan ons is overgeleverd dn deze burgerlijk
procesrecht bevat. Op deze manier konden de costumen aan de (latere) rechtspraktijk
worden getoetst. Onderverdeeld naar de kwartieren waartoe de schepenbanken
behoorden, moesten de volgende rechterlijke archieven worden geraadpleegd:
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Kwartier:
Maasland Oisterwijk Kempentand Peelland

-                -Hoge Mierde, -Oirschot -Sint-Oedenrode
Lage Mierde -Bergeijk -Helmond
en Hulsel -Eersel -Asten

-Eindhoven -Geldrop
-Bladel, -Heeze, Leende en
Reusel en Zesgehuchten
Netersel166

Deze keuze zou er allereerst toe leiden dat uit Maasland geen enkel rechterlijk archief
en uit het kwartier van Oisterwijk slechts 66n rechterlijk archief zou worden geraad-
pleegd. De overgeleverde optekening van Hilvarenbeek etc. uit 1607 bevat namelijk
geen burgerlijk procesrecht. Ten tweede zou op deze manier de praktijk van het
burgerlijk procesrecht in de schepenbanken die geen gewoonterecht hadden opgete-
kend, niet kunnen worden bestudeerd. Daarom is besloten ook de volgende rechter-
lijke archieven te raadplegen:
-  voor Maasland, de rechterlijke archieven van Oss, Lith en Dinther;
-  voor het kwartier van Oisterwijk, de rechterlijke archieven van Oisterwijk, van

Hilvarenbeek etc. en van Tilburg;
-   voor Kempenland, het rechterlijk archief van Waalre en Valkenswaard;
-   voor Peelland, het rechterlijk archief van Someren.
De keuze viel op Oisterwijk en Oss, omdat deze de hoofdplaatsen zijn van respectie-
velijk het kwartier van Oisterwijk en van Maasland. 167 Voor de andere plaatsen werd
gekozen, omdat zij oude rechterlijke archieven hebben en dan met name oude
dingrollen. i68 Bovendien liggen deze plaatsen niet dicht bij 's-Hertogenbosch, waar-
door het burgerlijk procesrecht aldaar mogelijk minder was beinvloed door het
Bossche recht. De volgende rechterlijke archieven werden dus bestudeerd:

Kwartier:
Maasland Oisterwijk Kempentand Peelland
-OSS -Hoge Mierde, -Oirschot -Sint-Oedenrode
-Dinter Lage Mierde -Bergeijk -Helmond
-Lith en Hulsel -Eersel -Asten

-Oisterwij k -Eindhoven -Geldrop
-Hilvarenbeek, -Bladel, -Heeze, Leende
Diessen, Riel Reusel en en Zesgehuchten
en Westelbeers Netersel -Someren

-Tilburg en Goirle -Waalre en
Valkenswaard

Uit alle bovengenoemde rechterlijke archieven werden met name dingrollen geraad-
pleegd. Deze rolregisters zijn niet zo oud als die van 's-Hertogenbosch. De oudste
dingrol betreft Heeze en Leende en begint in november 1536.169 Bovendien  is  de
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verscheidenheid aan rolregisters in de geraadpleegde rechterlijke archieven uit de
Bossche Meierij minder groot. In paragraaf 3.3 van hoofdstuk II zal hierop worden
ingegaan. Overigens bevatten de dingrollen waardevol materiaal inzake de rechter-
lijke organisatie, de dagvaardingsprocedure, de evictieprocedure en een enkele keer
inzake de arrestprocedure.

In sommige rechterlijke archieven zijn aparte registers van vonnissen aanwezig. 170

Soms staan vonnissen ook in de dingrollen genoteerd. De vonnissen werden uitslui-
tend zeer summier geraadpleegd bij de bestudering van de slotfase van de dagvaar-
dingsprocedure.

De  processtukken en -dossiers  uit de rechterlijke archieven zijn nauwelijks
geinventariseerd.171 Zij werden evenals de Bossche processtukken en -dossiers slechts
nu en dan gebruikt om een indruk te krijgen van de bestanddelen waaruit de proces-
stukken in de Bossche Meierij waren opgebouwd.

Voor hoofdstuk V, dat over de evictie gaat, waren naast de dingrollen ook de
evictierekeningen van belang die in sommige rechterlijke archieven worden be-
waard. 172 Verder moesten de schepenprotocollen soms eveneens worden geraad-
pleegd. De rechterlijke archieven uit de Meierij kennen, anders dan het Bossche
rechterlijk archief, geen zogenaamde 'vonnis-' en 'instrumentenboeken'.

6. CONCLUSIE

In dit hoofdstuk werden de voornaamste bronnen voor het onderzoek naar het
burgerlijk proces in 's-Hertogenbosch en de Bossche Meierij behandeld. Allereerst
kwam het costumiere recht aan bod, het uitgangspunt bij deze studie. Het bleek dat de
costumen van's-Hertogenbosch en van de diverse plaatsen uit de Meierij vaker waren
opgetekend dan tot nu toe in de literatuur werd beweerd. Aangegeven werd of de
costumen van's-Hertogenbosch en de Meierij tot op heden zijn overgeleverd en zo ja,
in welke handschriften en edities zij zijn terug te vinden. Daarbij werd duidelijk dat de
derde Bossche redactie uit 1606 in diverse indelingen bekend is. Voor mijn onderzoek

heb ik geprobeerd de zo authentiek mogelijke weergave van diverse costumen te
gebruiken. Het bleek dat de structuur van de twee oudste Bossche redacties is
beinvloed door de costumen van Mechelen uit 1535. Verder zijn de costumen uit de
Meierij, op 66n redactie na, niet beinvloed door die van's-Hertogenbosch/Mechelen.
De costumen van het platteland bleken minder omvangrijk te zijn dan de Bossche
redacties. De costumen van 's-Hertogenbosch zijn van belang zowel voor de rechter-
lijke organisatie als de arrest- en de evictieprocedure. Voor de dagvaardingsproce-
dure werd verwezen naar twee ordonnanties uit 1530 en 1599. In de costumen uit de
Meierij komen veelvuldig de rechterlijke organisatie, de dagvaardings- en de evictie-
procedure aan de orde. Het arrest wordt in die costumen slechts summier behandeld.
Twee hulpmiddelen bij de interpretatie van de Bossche costumen werden nog bespro-
ken: het commentaar van Van Soemeren en de turben. Aangegeven werd uit welke
handschriften het commentaar en de turben werden geraadpleegd.

De Caroline ordonnantie uit 1530 en de Albertine ordonnantie uit 1599 zijn twee
belangrijke ordonnanties waarnaar de Bossche costumen verwijzen. Beide zijn van
belang voor de rechterlijke organisatie, maar met name voor de dagvaardingsproce-
dure. Zij werden uit de originele charters geraadpleegd.
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Vier dingtalen werden besproken, omdat zij de mogelijkheid geven de ontwikke-
ling op het terrein van de dagvaardingsprocedure in's-Hertogenbosch en de Meierij te
volgen. De inhoud van de vier teksten, die alle ongedateerd waren, vertoont parallel-
len. Twee dingtalen moeten respectievelijk omstreeks 1527 en tussen 1475 en 1486
zijn opgetekend.

Tot slot kwamen de rechterlijke archiefbescheiden aan de orde. Zij bieden de
mogelijkheid de rechtspraktijk te leren kennen. De rechterlijke archieven bevatten
materiaal dat soms doorloopt tot 1811. Aangegeven werd welke rechterlijke archie-
ven moesten worden geraadpleegd, alsmede welk materiaal daaruit werd gebruikt.
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Hoofdstuk II Globaal overzicht van de rechterlijke
organisatie

1.  INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt een aantal facetten van de rechterlijke organisatie van 's-Her-
togenbosch en de Bossche Meierij behandeld. Paragraaf 2 gaat over het vraagstuk van
de competentie. Aan de hand van costumen en ordonnanties wordt bekeken in welke
gevallen een schepenbank bevoegd was van een geschil kennis te nemen. In paragraaf
3 komt de rechtszitting ter sprake. Met name wordt bestudeerd op welke dagen en met
welke regelmaat het gerecht bijeen kwam. In paragraaf 4 wordt summier een aantal
functionarissen behandeld die een taak hadden in het kader van het burgerlijk proces.
Paragraaf 5  tot slot geeft de conclusie.

2. COMPETENTIE

2.1. Algemeen
Monballyu beschrijft in zijn dissertatie Het Gerecht in de Kassetrij Kortrijk (1515-
1621) wanneer een schepenbank in de Vlaamse Kasselrij Kortrijk met uitsluiting van
andere schepenbanken bevoegd was te oordelen. Als uitgangspunt gold dat bij
persoonlijke vorderingen de schepenbank van de woonplaats van de gedaagde be-
voegd was en dat zakelijke vorderingen moesten worden gebracht voor het gerecht
van de plaats van ligging van het onroerend goed.1 De schepenbank van Kortrijk was
echter met uitsluiting van de andere gerechten bevoegd kennis te nemen van persoon-
lijke vorderingen tegen haar poorters, ook al woonden dezen niet in de stad maar
elders in de Kasselrij.2

Voor Antwerpen, 66n van de Brabantse hoofdsteden, werd door Gotzen in een
artikel over 'Het Oud-Antwerps Burgerlijk Procesrecht volgens de Costumiere Red-
acties van de 16e-17e eeuw' ingegaan op de competentie van de Antwerpse schepen-
bank. Ook deze schepenbank was met uitsluiting van de andere banken in het
kwartier van Antwerpen bevoegd kennis te nemen van persoonlijke vorderingen
jegens haar poorters. Antwerpse burgers die buiten de stad of haar vrijdom maar
binnen het kwartier van Antwerpen in rechte werden aangesproken, konden zich
door Antwerpse 'uitschrijfbrieven' aan de betreffende schepenbank onttrekken. In
geval van een zakelijke vordering was ook in het kwartier van Antwerpen de schepen-
bank bevoegd van de plaats van ligging van het onroerend goed.3

Grauwels gaat voor Leuven eveneens in op de competentie van de schepenbank.
Hij doet dit in zijn dissertatie over De burgerlijke procedure voor de Leuvensche
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schepen-bank  in   de   XVIe eeuw. Volgens Grauwels oordeelden de schepenen van
Leuven met uitsluiting van de andere schepenbanken in het betreffende kwartier over
alle persoonlijke vorderingen waarin poorters van Leuven als verweerders optraden.
Daarnaast oordeelden de Leuvense schepenen over geschillen inzake contracten die
voor hen in akten waren vastgelegd. Verder waren de schepenen van Leuven bevoegd
kennis te nemen van vorderingen inzake onroerend goed binnen hun ressort
gelegen.4

Godding beschrijft in een artikel uit 1954 hoe vanaf het begin van de veertiende
eeuw bewoners van het platteland voor schepenen van grote Brabantse steden zoals

Antwerpen, Brussel en Leuven akten passeerden. Dit veroorzaakte geen problemen
voor zover de akten obligatoire overeenkomsten betroffen of binnen het stedelijk
ressort gelegen goed. Gingen de akten echter over een buiten de stad gelegen onroe-
rend goed, dan ontstonden er wel problemen. Deze akten moesten dan namelijk
worden verleden voor de schepenen van de plaats van ligging van het onroerend goed.
Soms werd daarom ook voor de schepenen van deze plaats een akte gepasseerd.
Meestal gebeurde dit echter niet en werd volstaan met het passeren van een akte voor
de stedelijke schepenbank.

Volgens Godding werd het groeiend belang van deze stedelijke schepenbrieven
door vier factoren veroorzaakt. Allereerst was daar de stad als handelscentrum, als
marktplaats, waar contracten werden gesloten. Een tweede factor was het gezag dat

de schepenen van de grote steden genoten. In de derde plaats verschaften de steden
allerlei zekerheden. Antwerpen bijvoorbeeld, beschermde de verkrijger van een
onroerend goed na bezit van jaar en dag, mits de akte voor de Antwerpse schepenen
was gepasseerd. Ten vierde hing het succes van de stedelijke schepenbrieven vooral
samen met de executie in geval in de schepenbrieven neergelegde verplichtingen niet
werden nagekomen. De steden Leuven en Brussel hadden in respectievelijk 1282 en
1291 van de hertog van Brabant terzake een privilege verkregen. Op grond hiervan
konden zij voor hen personen in rechte betrekken die zich door schepenbrieven voor
hen hadden verbonden en de daarin neergelegde verplichtingen niet waren nageko-
men. Hetzelfde voorrecht werd eveneens ingeroepen door onder andere Antwerpen
en Zoutleeuw. Het passeren van akten voor deze schepenbanken leidde dus tot de
bevoegdheid van de schepenbanken om te oordelen over geschillen die uit de akten
voortvloeiden. Dit was een eerste voordeel voor de crediteur. Was het geschil inzake

de naleving van een schepenbrief aanhangig, dan beschouwden de schepenen de voor
hen gepasseerde akten als een absoluut bewijs voor het bestaan van de vordering. Dit
was een tweede voordeel voor de schuldeiser. Een derde voordeel betrof de eigenlijke
tenuitvoerlegging van het op basis van de schepenbrief gewezen vonnis. De hoofdste-
den van Brabant hadden een hertogelijk ambtenaar die in een uitgestrekt gebied de
hertogelijke macht uitoefende. Deze ambtenaar of zijn vertegenwoordiger kon in
deze gebieden de gewezen vonnissen ten uitvoer leggen, althans voor zover een plaats
onmiddellijk onder de hertog ressorteerde:

Het groeiend succes van dergelijke schepenbrieven leidde vanaf het begin van de
vijftiende eeuw tot competentiekwesties tussen de steden onderling, alsmede tussen
de steden en de Brabantse hertogen. Vanaf de zestiende eeuw tot het midden van het
ancien rdgime gingen de conflicten vooral tussen de steden en de hoge overheid. Zij
betroffen met name de verplichting, opgelegd door de hoge overheid, om ook akten te

passeren voor de schepenen van de plaats van ligging van het onroerend goed. Zo'n
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conflict speelde bijvoorbeeld tussen 1616 en 1623 naar aanleiding van een Antwerpse
ordonnantie. Volgens deze ordonnantie behoefden akten inzake onroerend goed
gepasseerd voor de Antwerpse schepenen, niet vernieuwd te worden voor de schepen-
bank van de plaats van ligging van het goed.6

Samengevat kan het volgende worden opgemerkt. Monballyu formuleerde voor de
schepenbanken in de VIaamse Kasselrij Kortrijk de algemene regel dat voor persoon-
lijke vorderingen het gerecht van de woonplaats van de gedaagde bevoegd was. De
poorters van Kortrijk echter konden, ook als zij buiten de stad woonden, uitsluitend
voor de Kortrijkse schepenbank worden gedagvaard. Grauwels en Gotzen lieten zien
dat ook de poorters van de Brabantse steden Leuven en Brussel dit voorrecht hadden.
Voor onroerend goed gold zowel in de Kasselrij Kortrijk als in Leuven en Antwerpen
de regel dat de schepenbank van de plaats van ligging van het goed in geval van
geschillen terzake competent was. Voor de schepenen van Brussel, Leuven, Antwer-
pen en andere Brabantse steden werden ook akten gepasseerd inzake buiten de
betreffende steden gelegen onroerend goed. Deze steden waren competent kennis te
nemen van geschillen  die  uit deze schepenbrieven voortvloeiden.

2.2. 's-Hertogenbosch
Zoals in paragraaf 2.3 van hoofdstuk I al bleek, verwijzen de Bossche costumen uit
1546-1547,1570 en 1606 voor de manier van procederen naar de Caroline ordonnantie
uit 1530. De redactie uit 1606 voegt daar nog de Albertine ordonnantie uit 1599 aan
toe. Volgens art. 33 Car. ord. moest tweemaal per week, op dinsdag en vrijdag, een
rolzitting worden gehouden voor de zogenaamde'bynnenpartien'. Het Bossche rech-
terlijk archief bevat een uitgebreide verzameling rollen van binnenzaken. In deze
rolregisters staan de namen van de procespartijen genoteerd met daarbij aangetekend
hetgeen ter zitting gebeurde. Vaak werden van de procespartijen alleen de namen
genoteerd zonder dat iets over hun woonplaats werd opgemerkt. Een vergelijking met
de twee andere zo dadelijk te bespreken civiele rolregisters leidt tot de conclusie dat
op de rol van binnenzaken in de eerste plaats de zaken werden behandeld waarvan de
Bossche schepenbank op grond van de normale competentieregels bevoegd was
kennis te nemen. Bij persoonlijke vorderingen was de Bossche schepenbank bevoegd
als de gedaagde in 's-Hertogenbosch woonde. Bij zakelijke vorderingen was deze
schepenbank competent  als het onroerend goed in 's-Hertogenbosch lag.  Art.  21.1
van de costumen's-Hertogenbosch uit 1606 verwijst naar deze algemene competentie-
regels. In deze bepaling is sprake van akten gepasseerd voor de schepenen van
's-Hertogenbosch. Deze akten betroffen een verbintenis van een inwoner van's-Her-
togenbosch of zijn vrijdom dan wel een bezwaring van in de stad of haar vrijdom
gelegen onroerend goed.7 De Bossche schepenbank was overeenkomstig de normale
competentieregels bevoegd kennis te nemen van geschillen die uit de niet-naleving
van deze akten voortvloeiden.

Volgens de vijfde titel van de Bossche costumen uit 1606 kon een crediteur in
's-Hertogenbosch hetzij een debiteur-poorter of vreemde debiteur, hetzij diens goed
laten arresteren. Na het arrest moest de zaak op de rol worden geplaatst om door de
Bossche schepenbank te worden behandeld. Met de rol zal hier de binnenrol zijn
bedoeld.8 Als het arrest een vreemde debiteur of zijn goed betrof, schiep het compe-
tentie. De Bossche schepenen waren dan namelijk bevoegd van een bepaald geschil,
in afwijking van de normale competentieregels, kennis te nemen.
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HetBossche rechterlijk archief bevat naast de rollen van binnenzaken een verzame-
ling rollen van ingeboden zaken. Art. 21.7 van de Bossche costumen uit 1606 verwijst
naar deze rollen bij de bespreking van het Bossche recht van ingebod. 's-Hertogen-
bosch was evenals de overige Brabantse hoofdsteden Brussel, Leuven en Antwerpen
en diverse andere plaatsen uit Brabant bevoegd kennis te nemen van geschillen die
voortvloeiden uit voor haar gepasseerde schepenbrieven, ook al betroffen deze elders
gelegen onroerend goed. Het Bossche recht van ingebod wordt, hoewel de oorprong
veel vroeger moet liggen, voor het eerst vermeld in een uitspraak van 4 april 1328 van
hertog Jan III, alsmede in het Privilegium Trinitatis,  de derde overgeleverde opteke-
ning uit 1330 van het Bossche stadsrecht.9

Over het passeren, het certificeren van akten spreken de Bossche costumen in art.
13.1. Akten inzake in 's-Hertogenbosch of zijn vrijdom gelegen onroerend goed
konden volgens deze bepaling uitsluitend worden gepasseerd voor schepenen van de
plaats van ligging, dat wil zeggen voor de Bossche schepenen. Akten inzake in de
Meierij gelegen onroerend goed konden alleen voor de schepenen van de plaats van
ligging en de Bossche schepenbank worden verleden. De bevoegdheid om van geschil-
len uit deze en dergelijke akten kennis te nemen door uitoefening van het recht van
ingebod wordt behandeld in art. 21.6 van de redactie uit 1606. Volgens deze bepaling
was de Bossche schepenbank competent te oordelen over geschillen die uit Bossche

schepenbrieven ontstonden over in de Meierij gelegen onroerend goed. Bovendien
was de Bossche schepenbank bevoegd kennis te nemen van conflicten die voortvloei-
den uit de niet-naleving van persoonlijke verbintenissen aangegaan voor Bossche

schepenen of zelfs voor Bossche poorters. Crediteuren konden op basis van een
schepenbrief of een voor poorters afgelegde belofte hun debiteuren laten
ingebieden.

De territoriale werkingssfeer van het Bossche recht van ingebod betrof met name
de  Meierij.  Art.  21.6  laat  dit  zien. De bepaling noemt daarnaast  nog een aantal
plaatsen, zoals Ravenstein, Uden, Herpen, Megen en Oijen, die tot de grensgebieden
van de Meierij behoorden. Ook in deze grensgebieden kon het Bossche recht worden
uitgeoefend. 10

In 1495 sloten 's-Hertogenbosch en de Meierij ter regeling van een aantal menings-
verschillen een overeenkomst, de Raminge, waarin het recht van ingebod uitgebreid
ter sprake komt.11 De artt .  1 en 2 beperken de werkingssfeer van het Bossche recht in
de Meierij enigszins. In deze bepalingen is sprake van zogenaamde erf- en schuldbrie-
ven. Erfbrieven hadden betrekking op zakelijke overeenkomsten en schuldbrieven op
obligatoire overeenkomsten.12 De artt.  1 en 2 betreffen het geval dat erf- of schuld-
brieven waren gepasseerd voor een schepenbank in de Meierij en eerst daarna voor de
Bossche schepenen. Bepaald werd dat dergelijke akten ook in de toekomst voor
Bossche schepenen zouden mogen worden gepasseerd, maardat de kennisneming van
geschillen was voorbehouden aan de bank waar de originele brieven waren gepas-
seerd. In dat geval kon het Bossche recht van ingebod dus niet meer worden uitgeoe-
fend.

Zoals gezegd, werd volgens art. 21.7 een zaak waarin het recht van ingebod was
toegepast op de rol van ingeboden zaken geplaatst. Verscheen de ingeboden tegen-
partij op de dienende gerechtsdag niet, dan werd hij volgens art. 21.8 bij verstek
veroordeeld. Verscheen hij wel, dan werd de zaak volgens art. 21.9 op de gewone rol
geplaatst, waarmee de rol van binnenzaken moet zijn bedoeld.13 Aantekeningen in de
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marges van de rol van ingeboden zaken illustreren deze overplaatsing. In de marge
van de rol van 10 maart 1665 wordt bijvoorbeeld over een eiser opgemerkt: 'actor
proponet durante rotula in de binnensaecken' en van procureur De Bije wordt ver-
meld: 'De Bije proponet ad iam in de binnensaecken'.14 Op de rol van binnenzaken
staan eveneens notities waaruit blijkt dat de tegenpartij was ingeboden. Zo wordt op
de rol van 9 december 1704 naar het in een zaak gedane ingebod verwezen. In dat
geval volgde op 9 december toch een veroordeling bij verstek, omdat de ingebodene
niet was verschenen. Dit lijkt strijdig met de costumen volgens welke deze zaak dus op
de rol van ingeboden zaken had moeten blijven staan.IS Het arrest en de uitoefening
van het recht van ingebod verklaren waarom op de rol van binnenzaken bij procespar-
tijen soms woonplaatsen uit de Meierij worden vermeld.

Naast de rol van binnenzaken en van ingeboden zaken bevat het Bossche rechterlij k
archief onder andere nog de rol van buitenzaken. Volgens art. 33 Car. ord. moest
66nmaal per week voor de mensen van buiten een roizitting worden gehouden. Als
dag daarvoor noemt het artikel de marktdag, de donderdag. Vandaar dat deze rol ook
'jovisrol' wordt genoemd. De rol van buitenzaken wordt vermeld in de Bossche
costumen. Art. 2.11 van de redactie uit 1606 zegt namelijk dat een zaak na het
verlenen van zogenaamde beschrijfbrieven op de rol van buitenzaken moest worden
gepresenteerd.

16

Beschrijfbrieven konden volgens art. 2.11 worden verkregen na een daartoe tot de
Bossche schepenen gericht verzoek. Zij werden verleend als de Bossche schepenen
een zaak naar zich toe wilden trekken. De artt. 2.1 tot en met 2.10 uit de costumen uit
1606 geven de tien gevallen weer waarin 's-Hertogenbosch aan partijen uit de stad of
de Meierij gewoon was beschrijfbrieven te verlenen. Deze bepalingen komen met
uitzondering van art. 2.10 eveneens voor in de twee eerste redacties van het Bossche
gewoonterecht.

Art. 2.1 betreft de kennisneming van geschillen waarbij Bossche poorters waren
betrokken. Aan deze bepalingen ligt het privilege ten grondslag dat Bossche poorters
uitsluitend voor schepenen van's-Hertogenbosch in rechte behoefden te verschijnen.
Hiervoor bleek dat ook de poorters van Kortrijk, Leuven en Antwerpen een dergelijk
voorrecht hadden. Ilet Bossche privilege is behalve in art. 2.1 eveneens verwoord in
de drie overgeleverde teksten van het Bossche stadsrecht uit respectievelijk 1185/
1195, 1284 en 1330, alsmede in art. 7.4 van de costumen uit 1606.17 Ook volgens deze
laatste bepaling behoorden Bossche poorters uitsluitend in 's-Hertogenbosch in
rechte te verschijnen. Alleen poorters-verweerders konden een beroep doen op art.
2.1. Poorters die als eisers optraden, konden op grond van dit privilege het proces
tegen een verweerder van buiten  niet  naar de Bossche schepenen overbrengen.18
Bossche poorters konden ook als zij buiten de Meierij werden aangesproken een
beroep doen op het privilege. Van Soemeren vermeldt twee gevallen van poorters die
zich door het verkrijgen van beschrijfbrieven hadden kunnen onttrekken aan de
schepenen van respectievelijk Brussel en Antwerpen. 19

Volgens art. 2.2 was de stad eveneens gewoon beschrij fbrieven te verlenen in geval
van geschillen waarbij goederen van Bossche poorters waren betrokken. Ook deze
bepaling was al verwoord in de drie overgeleverde teksten van het Bossche
stadsrecht.20

Art. 2.3 betreft geschillen over goederen die onder getuigenis van Bossche schepe-
nen waren verkregen. Van Soemeren beschrijft in zijn commentaar op art. 2.3 het
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volgende concrete geval  dat de werking van zowel  art.  2.1  als  art. 2.3 illustreert.
Martinus van Asten werd voor de schepenbank van Bladel gedaagd door Martinus van
Doorn cum suis. Onderwerp van het geschil was een rente op een in Bladel gelegen
onroerend goed. Van Doorn, de debiteur, wilde af van de verplichting om deze rente
te voldoen en liet daarom Van Asten, zijn crediteur, voor de schepenbank van Bladel
dagvaarden. Van Asten verzette zich tegen een procedure voor de Bladelse schepe-
nen. Hij wenste voor de schepenbank van 's-Hertogenbosch in rechte te verschijnen
en verzocht daarom aan 's-Hertogenbosch de verlening van beschrijfbrieven. Hij
voerde hiervoor twee redenen aan. In de eerste plaats was hij een Bosch' poorter.
Daarnaast was de rente op het onroerend goed, hoewel dat in Bladel lag, voor
schepenen van 's-Hertogenbosch gevestigd. Door de stad werden beschrijfbrieven
verleend, waarna Van Doorn bij de Raad van Brabant om vernietiging daarvan
verzocht. In november 1619 werd Van Doorn door deze Raad daarin echter niet
ontvankelijk verklaard.21

Blijkens art. 2.4 was de stad ook gewoon beschrijfbrieven te verlenen als ergens
justitie was geweigerd. Volgens een turbe uit 1588 werden beschrijfbrieven verleend
als een schepenbank waar ook uit de Meierij, had geweigerd recht te spreken.22 Een

bijzonder probleem daarbij vormde een aantal plaatsen uit het zuiden van Kempen-
land  en het kwartier van Oisterwij k. Hoewel deze plaatsen, waartoe onder andere
Bergeijk, Eersel en Bladel behoorden, in de Meierij van 's-Hertogenbosch lagen,
beschouwden zij zelf Antwerpen als hun hoofdstad. Het verlenen van beschrijfbrie-
ven leidde op dit punt tot een conflict, zoals uit art. 34 van de costumen van Bladel uit
1546 blijkt. Volgens deze bepaling werden de schepenen van Bladel in geval van
rechtsweigering beschreven door die van 's-Hertogenbosch. De beschrij fbrieven wer-
den daarna echter door Antwerpen vernietigd. 23

Beschrijfbrieven werden volgens de Bossche costumen uit 1606 gewoonlijk even-
eens verleend:
-  als de beden in de Meierij door de daartoe aangestelde ambtenaar te hoog waren

gesteld Cart. 2.5);24
-   als getuigen uit de Meierij moesten worden opgeroepen om in's-Hertogenbosch of

elders in de Meierij te verschilnen Cart. 2.6); 25
-    als  in de Meierij gewezen vonnissen moesten worden geexecuteerd  (art.  2.7);
-  om weduwen, wezen en andere behoeftigen uit de Meierij ten behoeve van een

snellere rechtspleging voor de Bossche schepenbank te laten verschijnen (art.
2.8);26

-  om onder bepaalde omstandigheden in de Meierij gewezen verstekvonnissen te
zuiveren (art. 2.9);

-  en tot slot om het appelleren bij en het te hoofde gaan naar de Bossche schepen-
bank vanuit de Meierij  in te leiden (art. 2.10).

Uit het voorgaande blijkt dat de beschrij fbrieven veelal verband hielden met procedu-
res voor andere schepenbanken. De artt. 1 tot en met 10 uit de tweede titel geven de
gevallen weer waarin deze beschrijfbrieven werden verleend. In de 21ste titel van de
Bossche costumen uit 1606 over het ingebod wordt aangegeven wanneer kon worden
ingeboden. Ten onrechte ziet Coopmans in deze beide titels een ontwikkeling. Vol-
gens hem zou de tweede titel het oude ingebod in ruime zin betreffen en zou de 21ste

titel gaan over het latere ingebod in enge zin. In zijn visie zou er dus sprake zijn van
een oud, ruim indagingsrecht en een nieuw, eng indagingsrecht. Ik ben evenwel van
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mening dat het verlenen van beschrijfbrieven en het ingebieden twee aparte groothe-
den waren. Hien'oor kunnen twee redenen worden aangegeven. In de eerste plaats
zijn, zoals bleek, de gevallen waarin beschrij fbrieven werden verleend en waarin werd
ingeboden verschillend. Ten tweede werden beschrijfbrieven, zoals in hoofdstuk III
zal blijken, verleend na een tot de schepenbank gericht verzoek. Bij het ingebieden
was van een dergelijk verzoek geen sprake. 27

In overeenstemming met mijn opvatting bevat het Bossche rechterlijk archief naast
een rol van ingeboden zaken ook een rol van buitenzaken. Deze laatste rol was dus
bestemd voor die zaken waarin beschrijfbrieven waren verleend. In de oudste rol, die
op 15 oktober 1534 begint, is dan ook regelmatig sprake van de beschreven tegenpar-
tij.  Ik ben in deze en de daaropvolgende rol van buitenzaken onder andere gevallen
tegengekomen van de artt. 2.1, 2.5 en 2.10. Overigens is het erg moeilijk om aan de
hand van de rolaantekeningen te achterhalen om wat voor reden beschrijfbrieven
werden verleend.28 In een willekeurige andere rol van buitenzaken, die uit 1666-1670,
is eveneens sprake van de beschreven tegenpartij. Ook wordt daarin melding gemaakt
van een 'impetrant' of verkrijger van stedelijke beschrijfbrieven.29 Uit de rol van
buitenzaken blijkt dat vanaf het einde van de zeventiende eeuw beschrijfbrieven
vrijwel uitsluitend werden verleend in geval van appel. De kaft van de rol van
buitenzaken uit 1759-1791, waarop staat geschreven 'Jovisrolle of rolle in cas de
appel', illustreert dit.'0

Resumerend kan worden gesteld dat de Bossche schepenbank competent was te
oordelen:
-    in geval van persoonlijke vorderingen als de gedaagde in 's-Hertogenbosch of zijn

vrijdom woonde en in geval van zakelijke vorderingen als het onroerend goed daar
lag;

-   in geval van arrest op de persoon of het goed van een debiteur;
-   op grond van het recht van ingebod: dat wil zeggen in geval er geschillen ontston-

den hetzij uit akten voor schepenen van 's-Hertogenbosch verleden voor zover de
akten niet eerder in buitenbanken waren gepasseerd, hetzij op grond van beloften
voor Bossche poorters aangegaan;

-  in geval er stedelijke beschrijfbrieven waren verleend.
In de eerste twee gevallen stond het proces op de rol van binnenzaken. In het derde
geval werd het proces allereerst op de rol van de ingeboden zaken geregistreerd en
daarna eventueel overgebracht naar de rol van binnenzaken. In het laatste geval werd
op de rol van buitenzaken geregistreerd.

2.3.  De  Meierij
De costumen van de diverse plaatsen uit de Bossche Meierij zijn zeer summierover de
bevoegdheid van de plaatselijke schepenbanken om kennis te nemen van civiele
geschillen. De uit de Meierij bewaarde dingrollen zouden hier uitkomst moeten
bieden. Zij geven echter bijvoorbeeld over de herkomst van de procespartijen maar
weinig informatie. In de Meierij zullen in elk geval de algemene competentieregels
hebben gegolden. Dat wil zeggen, bij persoonlijke vorderingen was de schepenbank
van de woonplaats van de gedaagde bevoegd. Bij zakelijke vorderingen was de
schepenbank competent van de plaats van ligging van het onroerend goed. In over-
eenstemming hiermee is art. 4 van de costumen van Eindhoven uit 1547, waarin
sprake is van een inwoner van Eindhoven die voor de Eindhovense schepenbank
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moest verschijnen. Ook art. 2.8 van de costumen van Asten uit 1571 is met de
algemene regels in overstemming. In deze bepaling is namelijk sprake van een beslag
op in Asten gelegen (onroerend) goed, waarvan de eigenaar elders woonde. De
Astense schepenbank was bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Niet alleen in 's-Hertogenbosch kon het arrest competentie scheppen. Ook in de
Meierij was dit het geval. In het al genoemde art. 4 van de Eindhovense costumen
bijvoorbeeld, is sprake van een gearresteerde niet-inwoner. Hij werd vrijgelaten als
hij door het stellen van borg zekerheid gaf dat hij in Eindhoven in rechte zou
verschijnen. Ook de tweede optekening van de costumen van Sint-Oedenrode, die
aan de Bossche costumen is ontleend, laat zien dat het arrest competentie kon
scheppen." De dingrollen uit de Meierij geven hiervan eveneens voorbeelden. Zo
staat op de Eindhovense rol van 9 mei 1699 de zaak genoteerd van Maria d'Eijck,
weduwe van Henrick vanden Broeck, eiseres en arrestante tegen Evert van Poppel uit
Bergeijk, gedaagde en gearresteerde.

32

Naast 's-Hertogenbosch hadden ook enkele plaatsen uit de Bossche Meierij het
recht van ingebod. Deze plaatsen waren de vrijheid Sint-Oedenrode en de steden
Helmond en Eindhoven. Beide redacties van het gewoonterecht van Sint-Oedenrode
vermelden dit recht van ingebod en weI in art. 2 uit de eerste en in art. 1.6 uit de
tweede redactie. Sint-Oedenrode oefende het recht van ingebod uit over het kwartier
van Peelland. De ingeboden zaken werden opdegewonedingrol geplaatst. Er wasdus
anders dan in 's-Hertogenbosch geen aparte rol van ingeboden zaken. 13

Voor Helmond zegt art. 10.3 van de costumen van Helmond uit 1547 dat de
schepenbank aldaar competent was te oordelen over geschillen ontstaan uit voor haar
gepasseerde akten inzake onroerend goed. De schepenen waren eveneens bevoegd
als de akten een persoonlijke verplichting betroffen of als voor Helmondse poorters
een persoonlijke verplichting was aangegaan. De poorters van 's-Hertogenbosch en
van Sint-Oedenrode konden echter in Helmond niet worden ingeboden. Volgens de
costumen was het Helmondse recht van ingebod. dat geheel Peelland betrof. gegrond
op een privilege uit 1407 van hertog Jan van Brabant.

Het Helmondse recht van ingebod wordt voor het eerst genoemd in een getuigenis
van 18 december 1375.,4 Ook het stuk van 27 juli 1407 waarnaar de costumen

verwijzen, is een getuigenis." Op 5 februari 1420 werden beide door hertog Jan van
Brabant bevestigd.36

Over de territoriale werkingssfeer van het Helmondse recht van ingebod zijn in de
vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw diverse procedures gevoerd, onder andere
met Gemert, dat buiten de Meierij en dus ook buiten Peelland lag, alsmede met
diverse wel in Peelland gelegen plaatsen zoals Someren. Vlierden en Asten. Bij al
deze gelegenheden werd Helmond in de uitoefening van zijn recht van ingebod

gehandhaafd." Omstreeks 1664 werd voor de Raad van Brabant in's-Gravenhage een
proces gevoerd tussen 's-Hertogenbosch en Helmond. 's-Hertogenbosch beweerde

dat vanwege het plakkaat uit 1531 van Karel V akten inzake onroerend goed uitslui-
tend konden worden gepasseerd voor de Bossche schepenen en voor de schepenen
van de plaats van ligging van hetonroerend goed. Helmond zou zijn recht van ingebod
dus niet meer kunnen uitoefenen. Bij vonnis van 18 februari 1664 werd 's-Hertogen-

38bosch door de Raad van Brabant echter in het ongelijk gesteld.
De ingeboden zaken werden in Helmond op de gewone rol geplaatst." Uit de jaren

1663-1671 is een apart rolregister, genaamd 'rol van het jovisgerecht'. bewaard.
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Daarop staan ook ingeboden zaken vermeld.40
Voor Eindhoven spreken de costumen uitsluitend indirect over het recht van

ingebod. In art. 5 is namelijk sprake van de uitwinning van buiten Eindhoven gelegen
onroerend goed waarover voor de Eindhovense schepenen een akte was gepasseerd.
Het Eindhovense recht van ingebod betrof naast Kempenland ook Peelland. Ook
over de territoriale werkingssfeer van het Eindhovense recht zijn diverse procedures
gevoerd. Ik bespreek er hier bij wijze van voorbeeld twee. De eerste betreft de
werking van het Eindhovense recht van ingebod in Kempenland, de tweede in
Peelland.

Aan de eerste procedure lag een schepenbrief ten grondslag waarbij Aert Cor-
stiaens uit het in Kempenland gelegen Vessem zich voor schepenen van Eindhoven
had verbonden een pacht te betalen uit een buiten Eindhoven gelegen onroerend
goed. Nadat Corstiaens in 1661 in gebreke was gebleven, volgde een Eindhovens
vonnis om tot uitwinning over te gaan. Corstiaens ging hiervan bij de Bossche

schepenbank in appel, stellende dat alleen de schepenbank van Vessem en niet die van
Eindhoven bevoegd was recht te spreken. 's-Hertogenbosch gaf Corstiaens gelijk.
Hierna ontstond een procedure tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven voor de
Staatse Raad van Brabant. 's-Hertogenbosch beweerde dat het recht van ingebod van
Eindhoven alleen de niet-naleving van persoonlijke verplichtingen betrof. Het Eind-
hovense recht zou zich niet uitstrekken tot elders gelegen onroerend goed. Eindhoven
stelde daarentegen door het stadsrecht uit 1232 hetzelfde recht verkregen te hebben
als 's-Hertogenbosch. Eindhoven had dus voor Peel- en Kempenland hetzelfde recht
van  ingebod als 's-Hertogenbosch  voor heel de Meierij.  De  Raad van Brabant  gaf
Eindhoven op 16 maart 1671 gelijk. Volgens de Raad was de Eindhovense schepen-
bank competent te oordelen over geschillen inzake in Kempen- en Peelland gelegen

onroerend goed voor zover deze geschillen voortvloeiden uit voor haar gepasseerde
schepenbrieven. 41

De tweede procedure betrof een geschil, wederom voor de Staatse Raad van
Brabant, tussen de heer en de drossaard van Geldrop enerzijds en de stad Eindhoven
anderzijds. Aanleiding was een Eindhovens vonnis uit 1665 inzake de uitwinning van
een in Geldrop (Peelland) gelegen onroerend goed. De schepenbank van Eindhoven
meende competent te zijn, omdat inzake dit in Geldrop gelegen onroerend goed voor
haar een akte was gepasseerd. Geldrop verzette zich hiertegen. De Raad van Brabant
stelde Eindhoven op 26 februari 1683 in het gelijk. Onder verwijzing naar het vonnis
van maart 1671 werd geoordeeld dat Eindhoven het recht van ingebod kon uitoefenen
in Kempenland en in Peelland, dus ook in Geldrop.42

De ingeboden zaken werden in Eindhoven evenals in Sint-Oedenrode en Helmond
op de gewone rol geplaatst. Er was dus geen apart register voor. 43

Geen van de costumen uit de Meierij vermeldt het verlenen van beschrijfbrieven
door de schepenbanken van het platteland. Wel wordt in sommige costumen gespro-
ken over beschrijfbrieven die door andere steden werden verleend. Een voorbeeld
daarvan zijn de costumen van Mierde, waarin sprake is van beschrijfbrieven die de
stad Antwerpen in geval van appel van een vonnis van de schepenen van Mierde
verleende. Toch zullen ook in de Meierij in de praktijk door sommige schepenbanken
wel beschrijfbrieven zijn verleend. Volgens de artt. 1.3 en 10.1 van de costumen van
Helmond uit 1547 konden Helmondse poorters alleen in die stad in rechte worden
aangesproken en niet voor andere schepenbanken. Gebeurde dit laatste toch, dan zal

49



de Helmondse schepenbank op verzoek van hun poorter wel beschrij fbrieven hebben
verleend. Blijkens de rol van Helmond van 9 april 1666 had een appellant beschrijf-
brieven gekregen. In het betreffende geval werd bij Helmondse schepenen in appel
gegaan van een vonnis van de schepenen van het eveneens in Peelland gelegen
Bakel.44 Uit de Eindhovense dingrollen blijkt dat ook die stad beschrijfbrieven
verleende. Het is echter niet duidelijk in welke gevallen dit precies gebeurde. 45

Resumerend kan inzake de bevoegdheid van de schepenbanken om van civiele
geschillen kennis te nemen het volgende worden opgemerkt:
-   Bij persoonlijke vorderingen was in de Meierij de schepenbank van de woonplaats

van de gedaagde competent en bij zakelijke vorderingen die van de plaats van
ligging van het onroerend goed. In 's-Hertogenbosch gold dezelfde regel.

-    Het   arrest    kon    in de Meierij, evenals in 's-Hertogenbosch, competentie
scheppen.

- Sint-Oedenrode, Helmond en Eindhoven hadden, evenals 's-Hertogenbosch, het
recht van ingebod. De territoriale werkingssfeer van het Bossche recht was echter
veel ruimer.

Evenals de Bossche schepenbank verleenden ook sommige schepenbanken uit de
Meierij beschrijfbrieven. De costumen van de diverse plaatsen uit de Meierij zwijgen
hierover echter.

3. ROL EN ROLZITTING

3.1. Algemeen
Aanvankelijk kwam het gerecht in Leuven wekelijks op drie dagen bijeen, namelijk
op dinsdag, donderdag en zaterdag. In 1540 bepaalde een ordonnantie dat in Leuven
voortaan 66nmaal per week, op dinsdag, een rolzitting zou worden gehouden. Alleen
in geval van een overvloed aan procedures zou deze zitting op donderdag en zaterdag
worden voortgezet. Op de rolzitting werd de rol, de lijst van te behandelen zaken,
afgewerkt.46

De rolzitting houdt verband met de zogenaamde rolprocedure. Deze werd in
Leuven in 1540 ingevoerd. Door de Leuvense schepenen werd in 1535 een eerste
poging ondernomen   om deze nieuwe   vorm van procederen te introduceren.   Zij
wilden de oude manier van procederen, die openbaar en mondeling was, vervangen
door een schriftelijke, geheime procedure. Aan de oude, middeleeuwse procesgang
kleefden verschillende bezwaren. Daarvan was de traagheid van de rechtsgang er dan.
Door tegenwerking van de Leuvense meier mislukte de poging uit 1535. In de
volgende jaren bleven de schepenen van Leuven aan de invoering van de rolprocedure
werken. Op 30 november 1540 werd een nieuwe, stedelijke ordonnantie gepubli-
ceerd. Voor de totstandkoming hiervan hadden de Leuvense schepenen het advies
van de Raad van Brabant ingewonnen. De ordonnantie is tot de Franse revolutie de
grondslag geweest voor de manier van procederen voor de Leuvense schepenbank.47

De rolprocedure werd in de zestiende eeuw in Leuven ingevoerd onder invloed van
het Romeins-canonieke procesrecht.48 Dit procesrecht werd gekenmerkt door een
schriftelijke, geheime procedure. Het Romeins-canonieke proces dateert uit het
einde van de twaalfde eeuw, toen een zekere eenheid ontstond tussen het Romeinse
en het canonieke procesrecht.49 In de Nederlanden deed het Romeins-canonieke
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proces zijn intrede vanaf de veertiende eeuw. Het eerst gebeurde dit in de centrale en
later in de provinciale gerechtshoven. 50

3.2. 's-Hertogenbosch
De rol werd in's-Hertogenbosch eerder ingevoerd dan in Leuven, namelijk in 1527 en
wel door art. 3 van de Caroline ordonnantie uit dat jaar. In de ordonnantie uit 1530
werd de bepaling overgenomen. Bepaald werd dat de klerk voor de zitting de aan hem
gepresenteerde zaken moest opschrijven in de volgorde waarin zij aan hem werden

gepresenteerd. Ter zitting moesten de partijen in de volgorde van deze rol worden
opgeroepen. De griffier moest aantekening houden van hetgeen ter zitting
gebeurde.

51

In de opsomming van de 'abusen' die de oude Bossche procedure kenmerkten, werd
nog gesteld dat in 's-Hertogenbosch geen rol werd gehouden. De procespartijen
plachten niet in een bepaalde volgorde voor de schepenbank te verschijnen. Zij waren
gewoon allen te zamen voor de schepenen te 'roepen ende kyven'. 52

Het Bossche rechterlijk archief bevat, zoals gezegd, diverse series van dingrollen
die van belang zijn voor het burgerlijk procesrecht. Ik noem ze hier nog eens:
-  de rol van binnenzaken, bewaard over de jaren 1528-1811;
-  de rol van buitenzaken, bewaard over de jaren 1534-1809;
-  de rol van ingeboden zaken, bewaard over de periode 1530-1809.
Daarnaast bevat het Bossche rechterlijk archief nog een rol van het jaargericht, die
wordt bewaard over de jaren 1539 tot 1561.53

Het jaargericht of jaargeding, dat in 's-Hertogenbosch driemaal per jaar werd
gehouden, wordt behandeld  in  de drie bekende Bossche stadsrechten uit 1185/1195,
1284 en 1330. Volgens deze stadsrechten moest een poorter die onroerend goed bezat,
op het jaargeding verschijnen. Werd zijn bezit niet betwist, dan kon hij na een
gewezen schepenvonnis niet meer in zijn bezit worden aangesproken. Uit het door Byl
verrichte onderzoek naar de Brabantse schepenbanken tot het einde van de vijftiende
eeuw, blijkt dat op het jaargeding kwesties inzake onroerend goed aan de orde
kwamen. Daarnaast kwamen ook heel andere onderwerpen ter sprake. Blijkens de
Caroline ordonnantie bestond de gedachte dat twee poorters elkaar alleen op het
jaargeding konden aanspreken. Daarom gingen de Bossche poorters ten tijde van de
drie jaargedingen de stad uit. Karel V bepaalde daarop in 1530 dat poorters elkaar
altijd konden aanspreken en dat bij hun afwezigheid dagvaardingen ook aan hun huis
konden worden uitgebracht. De zaken die op de Bossche rol van het jaargericht staan

genoteerd, betreffen (geld)schulden. Ook in het zestiende-eeuwse Leuven werden op
het jaargeding schuldvorderingen berecht. Dit gaf namelijk de mogelijkheid van een
snelle, eenvoudige behandeling. Na 1561 is uit 's-Hertogenbosch geen rol van het
jaargeding meer bewaard. Mogelijk werden sedertdien geen geschillen meer op het
jaargeding behandeld. Voor de evictie, de uitwinning van onroerend goed op basis
van een schepenbrief, bleef het jaargeding echter, zoals uit hoofdstuk V zal blijken,
van belang. 54

De rol van het jaargericht bestaat uit drie delen. Begin en einde van de delen lijken
willekeurig gekozen. In de oudste rollen van binnenzaken, ingeboden zaken en
buitenzaken lopen de delen van oktober tot oktober, al dan niet over meerdere jaren.
In de loop van de zeventiende eeuw werden het begin en einde der delen willekeurig
gekozen.55 De banden uit deze drie series kunnen een grote omvang hebben. Zij zijn
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inv. nr. 313)
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soms weI circa 20 centimeter breed. 56

De rollen van binnenzaken, buitenzaken en ingeboden zaken zijn allereerst een
soort vergaderagenda. Zij bevatten de namen van de procespartijen, eiser en ge-
daagde, wier zaak op de rolzitting moest worden afgeroepen. Daarnaast bevatten
deze rollen aantekeningen van hetgeen ter rolzitting in de diverse zaken gebeurde. De
rol is dus ook een notulenboek. S' Aanvankelijk werden de namen van de procespar-
tijen op de rol van binnenzaken in het midden van de pagina genoteerd. De aanteke-

ningen ter zitting volgden daaronder over de hele breedte van de pagina. Vanaf medio
1529 staan de namen van de procespartijen rechts en de aantekeningen links op de
bladzijde.58

Op  de vraag wanneer de rolzitting moest worden gehouden, geeft de Caroline
ordonnantie uit 1527 een antwoord. Art. 25 van deze ordonnantie bepaalt allereerst
op welke uren de schout en schepenen op het stadhuis aanwezig moesten zijn voor het
afwerken van de rol. In de winter zouden zij aanwezig zijn van negen tot half twaalf in
de morgen, tenzij  de rol eerder was afgewerkt.  In de zomer werden deze tijden  met
een half uur vervroegd. Als de schout en schepenen om wettige redenen verhinderd
waren, kon de zitting naar de middag of een andere dag worden verschoven. In 1530
werd het betreffende voorschrift overgenomen in art. 33. Sedert 1599 moest de
rolzitting in de zomer en in de winter's morgens om negen uur beginnen en in veertien
dagen zijn afgewerkt.59

De Caroline ordonnantie uit 1527 geeft niet expliciet aan op welke dagen voor
partijen van binnen de rolzitting moest worden gehouden. Art. 3 van de ordonnantie
bepaalt namelijk slechts dat de rol, als de behandeling ervan was begonnen, op de
daaropvolgende dagen moest worden vervolgd. Bepaalde dagen waarop de rol van de
binnenzaken moest worden afgewerkt, worden dus niet gegeven. In 1530 werd ener-
zijds deze bepaling overgenomen, anderzijds werden vanwege de'goede ordene ende
regule' wel dagen aangewezen. Voor partijen van binnen zou volgens art. 33 voortaan
op dinsdag en vrijdag een rolzitting worden gehouden. Werd op 6dn van deze dagen
een heiligedag gevierd, dan zou de rolzitting naar de eerstvolgende werkdag worden
verplaatst. De Albertine ordonnantie zwijgt over de dagen waarop de rolzitting voor
de partijen van binnen werd gehouden. Enkel worden, heel in het algemeen, in art. 9
de woensdag en de zaterdag als vervangende gerechtsdagen aangewezen.

De oudst bewaarde rol van binnenzaken begint op 10 oktober 1528. Hoewel de
eerste Caroline ordonnantie, zoals hiervoor bleek, in maart 1528 was afgeschaft, werd
dus toch een dingrol bijgehouden.60 In de periode van oktober 1528 tot en met
september 1529 werden in totaal 150 rolzittingen gehouden. Deze hadden plaats op
alle dagen van de week, behalve op zondag en op donderdag, de marktdag. Overzicht
10 laat zien dat de meeste rolzittingen op zaterdag werden gehouden. Het grootste
aantal zaken stond echter op de vrijdagse rol. Het aantal rolzittingen dat per week
werd gehouden, was wisselend. In de periode oktober 1528 tot en met september 1529
werden vij f maal vij f rolzittingen per week gehouden.61 Tussen 19 juni en 12 juli 1529

had wegens de vakantie geen rolzitting plaats.
Nadat tussen  10 en 15 januari  1530 nog vij f zittingen in 66n week waren gehouden,

hadden vanaf 26 januari van dat jaar slechts twee rolzittingen per week plaats, meestal
op dinsdag en vrijdag.62 De Caroline ordonnantie die op 2 juni 1530 door Karel V werd
gegeven, sloot met art. 33 bij deze praktijk aan. Tot einde 1578 werden de rolzittingen
gewoonlijk tweemaal per week op dinsdag en vrijdag gehouden.63 Vanaf oktober 1578
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OVERZICHT 10

Aantal rolzittingen en aantal zaken per zitting van oktober 1528 tot en met september
1529 volgens de rol van binnenzaken

ma.              di. wo. do. VY. za-

aantal rolzittingen                         27         30         24         -          33       36
aantalzaken 310 391 203        - 873 438

gemiddeld aantal zaken per gerechtsdag         11                 13                  8                -                  27             12

Vindplaats:
GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch. Rol van binnenzaken 1528-1529 (inv. nr. 187).

hadden de rolzittingen echter meestal 66nmaal per week en wel op dinsdag plaats. 64

In de frequentie van het aantal zittingen kwam in oktober 1581 verandering. De
periode tussen twee zittingen, die dus doorgaans wekelijks op dinsdag plachten te
worden gehouden, werd voortaan twee weken. Soms zat er echter een grotere periode
tussen. Zo werd de eerstvolgende rolzitting na 13 oktober 1592 in verband met
Allerheiligen gehouden op dinsdag 10 november. Daarna volgden zittingen op dins-
dag 28 november en op vrijdag 11 december 1592.65 Het is opmerkelijk dat tussen 5
oktober 1599 en 23 februari 1600, de periode waarin de andere grote procesrechtelijke
regeling, de Albertine ordonnantie, werd gegeven, geen rolzittingen staan
genoteerd.66

Om een indruk te krijgen van de dagen waarop en de frequentie waarmee in de
zeventiende en achttiende eeuw rolzittingen voor binnenzaken werden gehouden,
werden enkele rollen van binnenzaken steeksproefgewijs geraadpleegd. Het resultaat
van deze steekproef is in overzicht 11 weergegeven.

De rol van binnenzaken liet dus allereerst een ontwikkeling zien wat betreft de
dagen waarop deze rol werd afgewerkt. Deze ontwikkeling verliep als volgt: van
maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag in 1528-1529, naar dinsdag en
vrijdag in 1530 en van deze beide dagen naar alleen de dinsdag in 1578.

In de voorlopige inventaris van het Bossche rechterlijk archief wordt de rol van
binnenzaken ook aangeduid als 'martisrol'. Deze benaming slaat op de dinsdag of in
het Latijn martis waarop de rol van binnenzaken zou zijn afgewerkt. De benaming
'martisrol' staat geschreven op de kaft of op de zijkant van een aantal achttiende-
eeuwse registers van binnenzaken.67 Uit het voorgaande blijkt dat de voorlopige
inventaris ten onrechte de hele verzameling van rollen van binnenzaken, die loopt van
1528 tot en met 1811, aanduidt als 'martisrol'.

De rol van binnenzaken liet niet alleen een ontwikkeling zien wat betreft de dagen
waarop de rol werd afgewerkt. Ook ten aanzien van de frequentie waarmee dit
gebeurde was er een ontwikkeling. Deze verliep van soms vijf dagen per week in 1528-
1529 naar tweemaal per week in 1530. Sinds 1581 had de rolzitting van binnenzaken als
regel om de twee weken of met grotere tussenpozen plaats.

Het bovenstaande betrof de normale of'ordinaris' gerechtsdagen voor partijen van
binnen. Daarnaast kon er ook 'extraordinaris' worden geprocedeerd in geval van
binnenzaken. Ook deze bijzondere zittingen werden op de rol van binnenzaken
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OVERZICHT 11

Steekproefsgewijs overzicht van de dagen waarop en de frequentie waarmee in de
zeventiende en achttiende eeuw de rot van binnenzaken werd gehouden

GA 's-Hert. Penode dinsdag andere frequentte

RA 's-Hert. dagen

inv. nrs.

281. 282 9-1-1626                  11                    5 vr. 6: iedere 2 weken

Um 1 za. 9>2 weken

12-1-1627 1 wo. 2<2 weken

293 11-1-1650                 19 11: iedere 2 weken

Um 7>2 weken

10-1-1651

318 9-1-1725                22                    - 10: icdere 2 weken

em 7>2 weken

8-1-1726 4<2 weken
341 7-1-1794                 20 13: iedere 2 weken

Um 6>2 weken*

12-1-1796

*  Tussen 2 september 1794 en 20 oktober 1795 werd geen rolzitting gehouden wegens de belegering van de
stad.

genoteerd.  Op  de  rol van donderdag 1, maandag 5 en woensdag 7 december  1580
bijvoorbeeld, staat telkens 66n zaak genoteerd, namelijk die van Anthonio Perera
Portugalois, commissaris van de artillerie van de koning, tegen Jan Christoffels. In
deze zaak werd 'extraordinaris' geprocedeerd, dat wil zeggen de triduo  ad  triduum,
van derdendag tot derdendag. Deze procedure verliep dus sneller dan normaal.68

Zowel de Caroline als de Albertine ordonnantie zwijgen over de dagen waarop en
de regelmaat waarmee de rol van ingeboden zaken werd afgewerkt. Uit de praktijk-
bronnen blijkt het volgende. Volgens de oudste rol van ingeboden zaken die in het
Bossche rechterlijk archief wordt bewaard, werden in de periode 2 maart 1531 tot en
met 29 febuari 1532 130 rolzittingen gehouden. Daarvan hadden er 40 op vrijdag
plaats, 39 op dinsdag, 36 op donderdag, 11 op woensdag en 4 op zaterdag. Op de beide
laatste dagen werd alleen dan een rolzitting gehouden als op de daaropvolgende
donderdag of de daaraan voorafgaande vrijdag een heiligedag viel.69 Per week werden
meestal drie rolzittingen gehouden. Tussen 30 juni en 18 juli 1531 werd geen rol
afgewerkt vanwege de vakantie. Van de drie wekelijkse rolzittingen was de vrijdagse
de drukste.70

Ook de rol van ingeboden zaken laat zien dat er een ontwikkeling is geweest
betreffende de dagen waarop en de frequentie waarmee deze rol werd afgewerkt. De
eerste verandering voltrok zich rond 1575 en betrof de donderdag waarop eertijds een
rolzitting werd gehouden. In de periode van 10 januari 1576 tot en met 16 oktober
1576 werden 65 rolzittingen gehouden en weI op de volgende dagen:71

55



dinsdag: 28 rolzittingen
woensdag: 1 rolzitting
donderdag: 9 rolzittingen
vrijdag: 23 rolzittingen
zaterdag: 4 rolzittingen
Het aantal zittingen op donderdag was dus gering. Van 4 maart 1578 tot en met 20
februari 1579 werden nog slechts twee rolzittingen op donderdag gehouden. Op beide
dagen, namelijk op 20 maart 1578 en op 5 februari 1579, stonden slechts enkele zaken
op de rol. Voor het overige had als regel tweemaal per week een zitting plaats en wei
op dinsdag en vrijdag. De woensdag en de zaterdag waren slechts vervangende
gerechtsdagen. In de periode na februari 1579 werd op de donderdag geen derde
rolzitting meer gehouden. 72

In de eerste helft van de zeventiende eeuw voltrok zich een tweede verandering. Op
vrijdag werd namelijk steeds minder vaak een zitting gehouden. Einde 1619 tot begin
1620 bijvoorbeeld, werd de rol van ingeboden zaken afgewerkt op dinsdag 26 novem-
ber, dinsdag 3 en dinsdag 10 december en op vrijdag 13 december. Vanwege Kerstmis
werd de eerstvolgende rolzitting pas gehouden op vrijdag 10 januari 1620. Daarna
volgden zittingen op de dinsdagen 21 en 28 januari en 4,11 en 18 februari 1620.73 De
laatste keer dat in de periode tot 13 september 1644 een rolzitting op vrijdag werd
gehouden, was op 28 augustus 1643. Het register waarin deze zitting staat aangete-
kend, loopt tot en met 13 september 1644. Alle achttien rolzittingen die van 28
augustus 1643 tot en met 13 september 1644 plaatsvonden, vielen op een dinsdag.
Over de periode 13 september 1644-2 december 1664 is geen rol van ingeboden zaken
bewaard. De rol die op 2 december 1664 begint, laat het beeld zien dat past bij het
voorgaande: de rolzitting werd uitsluitend op dinsdag gehouden. Uit een steekproefs-
gewijs onderzoek van de registers tot en met 1809 blijkt dat hierin geen verandering
meer kwam. 74

Niet alleen de dagen waarop de rolzitting voor ingeboden zaken werd gehouden
veranderden in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Ook in de frequentie
waarmee dit gebeurde kwam een wijziging. In het hierboven gegeven voorbeeld uit
1619-1620 zat er minder dan 66n week, 66n week of meer dan adn week tussen twee
rolzittingen. In de maanden april, mei en juni 1635 werd de rol afgewerkt op 17 en 24
april, 8, 15 en 22 mei en 15 en 19 juni. Ook hier dus weer minder dan 66n week, 66n
week of meer dan 6dn week tussen twee rolzittingen. Daarentegen zaten er tussen de
achttien zittingen die na 28 augustus 1643 werden gehouden negen keer twee weken.
In de overige gevallen was de tussenruimte zelfs nog groter.75 Blijkens de rol die vanaf
2 december 1664 wordt bewaard, zaten er toen minstens twee weken tussen twee
rolzittingen. Tot en met 1809 kwam hierin geen verandering. De rol van ingeboden
zaken werd op dezelfde dinsdagen afgewerkt als de rol van binnenzaken. 76

Na de rol van binnenzaken en de rol van ingeboden zaken te hebben bestudeerd,
moet nog worden bekeken wanneer de rol van buitenzaken werd afgewerkt. Volgens
de Caroline ordonnantie uit 1527 werd voor partijen van buiten iedere donderdag, de
marktdag, een rolzitting gehouden." Deze bepaling werd in de ordonnantie uit 1530
overgenomen en wel in art. 3. Nieuw was in 1530 de toevoeging dat de buitenpartijen
door beschrijfbrieven in 's-Hertogenbosch waren verschenen. Nieuw was ook het
tweede deel van art. 33. Daarin wordt bepaald dat voor partijen van buiten op de
donderdag een rolzitting zou worden gehouden. Het valt op dat art. 33, anders dan
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art. 3, in het algemeen over partijen van buiten spreekt. De toevoeging dat deze
partijen door stedelijke beschrijfbrieven voor de Bossche schepenen moesten ver-
schijnen, ontbreekt in art. 33. Deze nadere aanduiding komt weer wel voor in art. 2
van de Bossche ordonnantie gemaakt ten tijde van schout Jan van Brecht. Daarin
wordt namelijk bepaald dat de buitenpartijen die vanwege beschrijfbrieven naar
's-Hertogenbosch moesten komen, ook in een latere fase van de procedure alleen op
de marktdag, dus de donderdag, in het gerecht zouden verschijnen.

Zoals in de vorige paragraaf bleek, is de rol van buitenzaken de rol waarop de zaken
staan van partijen van buiten die wegens beschrij fbrieven voor de Bossche schepenen
stonden. De oudst bewaarde rol begint in oktober 1534. Van oktober 1534 tot oktober
1535 werd 43 maal een rolzitting gehouden. Op donderdag vonden 39 zittingen plaats.
De zittingen van 6, 13 en 27 mei 1535 en van 22 juli 1535 werden vanwege een
heiligedag verplaatst naar de woensdag erv66r. De zittingen werden meestal weke-
lijks gehouden. Vijfmaal zat er echter een grotere periode tussen. Zo werd de
eerstvolgende zitting na 17 december 1534 blijkbaar vanwege Kerstmis pas gehouden
op 31 december van dat jaar. De langste periode waarin geen rolzittingen werden
gehouden, liep van 17 juni 1535 tot 15 juli 1535. Dit was de vakantieperiode.78 Tot en
met 1809 werd de rol van buitenzaken als regel wekelijks en op de donderdag
afgehandeld.79

3.3. De Meierij
In enkele costumen uit de Meierij wordt over de rol gesproken. Volgens art. 5 van de
costumen van Oirschot moest de klerk de partijen in de volgorde van de rol oproepen.
De betreffende bepaling is ontleend aan de 'Ordinantie van onderhoudinge der
justicien van de acht bancken onder Kempelant'. In verband met de invoering van de
rol moet hier op deze ordonnantie nader worden ingegaan. De ordonnantie, die
uitsluitend uit een Oirschots afschrift bekend is, bestaat uit vijf bepalingen en werd op
verzoek van Jan Koenen, kwartierschout van Kempenland, gegeven door de hertog
van Brabant.w Zij was, zoals gezegd, bestemd voor de acht banken van Kempenland.
Hiertoe behoorde in elk geval Oirschot. Ook Bergeijk, Eersel, Oerle en Bladel
werden ertoe gerekend. Voor de drie eerstgenoemde plaatsen blijkt dit uit art. 3 van
de costumen van Bergeijk en Eersel uit 1546. In deze bepaling is namelijk sprake van
een ordonnantie van de Raad van Brabant, vijf of zes jaren daarvoor gegeven.
Volgens deze ordonnantie moest een rol of register worden bijgehouden. Nadat dit
gedurende 66n jaar in Bergeijk, Eersel en Oerle was geprobeerd, had de stadhouder
van de schout deze vernieuwing afgeschaft en was men, aldus nog steeds art. 3,
teruggekeerd naar de oude manier van procederen. De costumen van Bergeijk en
Eersel spreken over een ordonnantie van de Raad van Brabant. De ordonnantie voor
de acht banken van Kempenland was echter afkomstig van de hertog. Is dit met elkaar
te rijmen? Ik meen van wel. De Raad van Brabant was, zoals bij de beschrijving van

de totstandkoming van de Caroline ordonnantie bleek, een belangrijke schakel bij het
uitvaardigen van ordonnanties. Door te spreken over de ordonnantie van de Raad van
Brabant wordt niet ontkend dat zij formeel afkomstig was van de hertog. Dat behalve
Oirschot, Bergeijk, Eersel en Oerle ook Bladel tot de acht banken van Kempenland
behoorde, blijkt uit art. 1 van de costumen van Bladel uit 1546. Deze bepaling spreekt
over zekere privileges die door de Raad van Brabant aan de kwartierschout van
Kempenland waren verleend. Volgens deze privileges zou het gerecht, als een rechts-
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zitting op een heiligedag viel, op de daaropvolgende dag bijeenkomen. Ook de
costumen van Bladel verwijzen met de privileges door de Raad van Brabant verleend,
naar de ordonnantie voor de acht banken. Met de kwartierschout van Kempenland zal
Jan Koenen zijn bedoeld. De bepaling over de heiligedag komt overeen met art. 1 van
de ordonnantie voor de acht banken.

Uit welk jaar dateert de ordonnantie voor de acht banken van Kempenland? Drie
gegevens zijn hier van belang. Allereerst is het bekend dat Jan Koenen in elk geval in
1541 en mogelijk al eerder kwartierschout van Kempenland was. In 1541 wordt hij als
zodanig uitdrukkelijk in het Oirschotse schepenprotocol vermeld.8'Ten tweede wor-
den de vijf bepalingen van de ordonnantie voor de acht banken van Kempenland in
het overgeleverde Oirschotse handschrift gevolgd door een aantal bepalingen uit
februari 1544. Deze bepalingen, die uitsluitend Oirschot betroffen en ook in de
Oirschotse costumen werden opgenomen, kwamen tot stand omdat de naleving van
de ordonnantie voor de acht banken moeilijkheden gaf.82 Die ordonnantie moet dus
vddr februari 1544 zijn uitgevaardigd. In de derde plaats is van belang dat volgens art.
3 van de costumen van Bergeijk en Eersel uit 1546 de ordonnantie van de Raad van
Brabant, dat wil zeggen de ordonnantie voor de acht banken, vij f of zes jaren eerder
tot stand was gekomen. Op grond van deze drie gegevens moet worden geconcludeerd
dat de ordonnantie voor de acht banken van Kempenland omstreeks 1541 zal zijn
uitgevaardigd.

Omstreeks 1541 werd dus in elk gevalin Oirschot, Bergeijk, Eersel, Oerle en Bladel
de rol ingevoerd. In Bergeijk, Eersel en Oerle werd de rol echter, zoals gezegd, slechts

gedurende 66n jaar bijgehouden. Daarna werd weer volgens de oude gewoonten
geprocedeerd. Ook in Oirschot verliep de invoering van de rol niet zonder problemen.
In 1544 werd namelijk gesteld dat door'gebreecke van procureuren ende andersins'
procespartijen niet in de volgorde van de rol konden worden opgeroepen. Vervolgens
werd bepaald dat een ieder'van wat state, condicie, qualiteijten dat hij sij' een zaak op
de rol kon zetten. 83

Alle geraadpleegde rechterlijke archieven uit de Meierij bevatten een verzameling
dingrollen. Het oudste register betreft niet Kempenland maar de in het kwartier
Peelland gelegen plaatsen Heeze en Leende. Deze rol bestrijkt de periode november
1536 tot  en met november  1541 en wordt bewaard  in het rechterlijk archief van
Geldrop in 66n band met het Geldropse schepenprotocol uit 1547.84 Overigens wor-
den de dingrollen uit de geraadpleegde rechterlijke archieven, zij het soms met
onderbrekingen, vanaf de in overzicht 12 genoemde jaren bewaard. 85

Bij het bestuderen van de dingrollen uit de Meierij valt het kleine formaat van veel
van de oudste banden op. De dingrollen uit de zestiende eeuw en uit het eerste kwart
van de zeventiende eeuw zijn ongeveer 15 centimeter breed en 21 centimeter lang. De
latere banden hebben een groter formaat. Zij zijn ongeveer 22 centimeter breed en 31

centimeter lang. Het formaat van deze banden komt ongeveer overeen met dat van de
Bossche dingrollen, hoewel deze laatste meestal veel dikker zijn. 86

Hiervoor bleek dat de Bossche dingrollen een tweeledig karakter hebben, namelijk
dat van vergaderagenda en van notulenboek. De dingrollen uit de Meierij zijn vaak
anders opgebouwd dan de Bossche dingrollen. In het Bossche materiaal werden aan
66n zijde van de pagina de namen van de procespartijen genoteerd, daarnaast werden
nadien ter zitting aantekeningen gemaakt. De oudste dingrollen uit de Meierij bevat-
ten aantekeningen die onder elkaar en van links naar rechts over de hele breedte van
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OVERZICHT 12

Overzicht van de oudste dingrollen bewaard in de geraadpleegde rechterlijke archieven
uit de kwartieren van de Meierij

Rechterlijk archief Vanaf Inv. nr.

Maasland
C)SS 1660                       1
Dinther 1595*                     6
Lith 1551 2

Oisterwilk
Hoge  Mierde. Lage Mierde  en
Hulsel 1558                       1

Oisterwijk 1634                       1

Hilvarenbeek, Diessen, Riel en
Westelbeers 1568                       1

Tilburg en Goirle 1560                      14

Kempenland
Oirschot 1628 z. inv. nr.

Bergeijk 1737                       1

Eersel 1596                      1
'Eindhoven 1654                      1

Bladel, Reusel en Netersel 1703                      3
Waaire en Valkenswaard 1555                       1

Peeliand
Sint-Oedenrode 1597                      4
Helmond 1579.••              4
Asten 1549                      3
Geldrop                                                                                                                  1

1566                      31

Heeze, Leende en Zesgehuchten 1587

Someren 1566                     1

*      RANB, RA Dinther, Rol 1571-1572 (inv. nr. 5 a) bevat slechts een fragment.
**

RANB, RA Lith, Rol 1539-1540 (inv. nr. 1) bevat slechts een fragment.
* * *  Het rechterlijk archief van Helmond bevat daarnaast nog drie journalen van de zittingen van de

schepenbank over de jaren 1578-1591 (GA Helmond. RA Helmond, inv. nrs. 1-3).

de pagina zijn geschreven, zonder dat de namen van de procespartijen afzonderlijk
worden vermeld.87 Enkele voorbeelden laten dit zien. In de oudste dingrol. die van
Heeze en Leende uit 1536, werden bij een gerechtsdag uit november 1536 vier
verstekvonnissen aangetekend.88 Volgens een notitie in de dingrol van Waalre en
Valkenswaard van 16 mei 1555 werd op die dag een bepaalde zaak door de schout tot
de volgende gerechtsdag aangehouden. 89 Op de rot van Heeze, Leende en Zesge-
huchten van 25 september 1613 staat genoteerd dat door een procespartij een verkla-
ring werd overgegeven dat hij de zaak afsloot, afzag van verder bewijs en orn recht
verzocht.go Deze dingrollen zijn vermoedelijk geen vergaderagenda, maar enkel
notulenboek. In de latere dingrollen uit de Meierij werd een iets ander systeem
gebruikt dan in de oudste dingrollen. De namen van de procespartijen werden
afzonderlijk vermeld met daarnaast of daaronder de aantekeningen over het proces.
In het laatste geval werden de namen van de procespartijen en de procesaantekenin-
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gen in de praktijk mogelijk (deels) terzelfder tijd en misschien wel v66r de rolzitting
genoteerd." De latere dingrollen kunnen vergaderagenda en notulenboek zijn
geweest.

De verscheidenheid aan dingrollen was in de Meierij niet zo groot als in 's-Herto-

genbosch. In de hiervcjar behandelde serie dingrollen uit de Meierij werden zaken van

uiteenlopende aard genoteerd. In de Eindhovense dingrol uit 1654 staan bijvoorbeeld
niet alleen binnenzaken genoteerd, maar ook zaken waarin sprake was van beschrijf-
brieven of van ingebod. Zelfs enkele criminele procedures werden erin aangete-
kend.92 Ook in Helmond en Sint-Oedenrode werden de ingeboden zaken, zoals bleek,
op de gewone rol genoteerd. 93

Naast de hiervoor behandelde serie kennen diverse rechterlijke archieven uit de
Meierij nog een tweede serie, de zogenaamde rol van kleine zaken. Deze rol werd in
het begin van de achttiende eeuw ingevoerd naar aanleiding van resoluties van de
Staten-Generaal. Bij resolutie van 13 juli 1716 bepaalden de Staten-Generaal voor het
in Kempenland gelegen Oirschot dat de procespartijen in zaken die de twaalf gulden
niet te boven gingen in persoon, dus zonder procureurs, zouden optreden. Deze zaken
zouden summier en mondeling worden behandeld.94 Op 11 december 1727 werd
hetzelfde bepaald voor het gehele kwartier Kempenland.94 Op respectievelijk 7 sep-
tember en 6 november 1716 was al een soortgelijke resolutie uitgevaardigd voor
Peelland en Maasland. Op verzoek van de drossaard en schepenen van de in het
kwartier Oisterwijk gelegen heerlijkheid Tilburg en Goirle werd deze resolutie voor
hen eveneens uitgevaardigd en wel op 19 oktober 1716. Pas op 20 mei 1726 werd de
regeling voor de summiere behandeling van kleine zaken in het gehele kwartier van
Oisterwijk van kracht.96 Naar aanleiding van deze resoluties werd in diverse schepen-
banken een rol van kleine zaken gehouden. Deze rol is echter noch uit Oss, Dinther en
Lith noch uit enige andere schepenbank uit Maasland bekend. Mogelijk is de rol van
kleine zaken in dat kwartier feitelijk nooit ingevoerd geweest.97 Hoewel door de
Staten-Generaal bij resolutie van 28 december 1758 ook voor's-Hertogenbosch werd
bepaald dat daar in kleine zaken mondeling zou worden procedeerd, is uit die stad
geen rol van kleine zaken bekend.e In overzicht 13 wordt aangegeven uit welke jaren
deze rol in de geraadpleegde rechterlijke archieven uit de Meierij wordt bewaard.

Wanneer werden de rolzittingen in de Meierij gehouden? Volgens de costumen van

Bergeijk en Eersel, van Geldrop, van Heeze en Leende en van Reusel kwam het
gerecht na het jaargeding om de twee weken bijeen. Deze termijn van twee weken is
zeer oud en gaat volgens Byl terug op de dertiende, veertiende eeuw.99 Het woord
'genechte', dat zowel in de costumen als in de dingrollen herhaaldelijk wordt gebruikt,
staat in verband met deze termijn. Het betekent gerechtsdag, maar ook, een bepaald
aantal nachten. Naar oudgermaans begrip werden hiermee dagen bedoeld. Het woord
'genechte' duidt dan op de termijn van veertien dagen tussen twee rechtszittingen.100

Om de vraag te beantwoorden wanneer een rolzitting werd gehouden, werd een
aantal dingrollen steekproefsgewijs geraadpleegd. Ten einde een globaal beeld te
verkrijgen werd in het bijzonder aandacht geschonken aan het oudste materiaal uit de
rechterlijke archieven uit de zestiende eeuw en aan de dingrollen uit de jaren 1650,
1725 en 1795. m

Het blijkt dat in een groot aantal dingrollen het jaargeding wordt vermeld. Zelfs de
dingrollen uit het einde van de achttiende eeuw maken er melding van.102 Het jaarge-

ding werd 66nmaal per jaar gehouden, meestal op drie dagen die kort na elkaar
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OVERZICHT 13

Overzicht van de rol van kleine zaken bewaard in de geraadpleegde rechterlijke archie-
ven uit de kwartieren van de Meierij

Rechterlijk archief Periode Inv. nr.

Ma(Island
OSS

Dinther

Lith

Oisterwijk
Hoge Mierde, Lage Mierde en
Hulsel 1728-1751                  24

Oisterwijk 1731-1809 40-43

Hilvarenbeek. Diessen. Riel
en Westelbeers
Tilburg en Goirle 1717-1810 73-75

Kempenland
Oirschot 1735-1810 119-120

Bergeijk 1737-1808 10-12

Eersel
Eindhoven 1736-1796 27*

Bladel, Reusel en Netersel 1730-1811                  17

Waalre en Valkenswaard
Peelland
Sint-Oedenrode 1738-1790 53-55

Helmond 1744-1808                   77

Asten 1728-1809 21-26

Geldrop
23-24

1725-1809 12-13

Heeze. Leende en Zesgehuchten 1718-1805

Someren 1732-1810                  35

* Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Eindhoven, Kleine rol 1736-1796 (inv. nr. 27) betreft behalve
Eindhoven ook Woensel, Gestel, Strijp en Stratum.

volgden. Het viel doorgaans in de maanden januari, februari of maart:03 Wat op het
jaargeding nu precies gebeurde, wordt uit de dingrollen niet duidelijk. Volgens enkele
bronnen werden de jaarkeuren vernieuwd. Dit is in overeenstemming met wat ook
elders op het jaargeding gebeurde.'04 In andere gevallen werd van het jaargeding
ofwel helemaal niets aangetekend, ofwel slechts enkele zaken die ook op de zittingen
door het jaar werden behandeld. 105 Na het jaargeding volgden de zittingen elkaar op
met tussenpozen van twee weken of meer. In de zomer, met name in de maand
augustus, kwam het gerecht niet bijeen. Wat betreft het jaar 1795 kwamen volgens de
dingrollen alleen de schepenbanken van Sint-Oedenrode, Oirschot, Waalre en Val-
kenswaard en Oisterwijk diverse keren bijeen. Het aantal zaken dat aan hen werd
voorgelegd was echter zeer klein. 106

De schepenbanken hadden dagen waarop zij als regel bijeen kwamen om recht te
spreken. Alleen de oudst bewaarde dingrol uit 1536-1541 laat geen vast stramien zien.
Aan de hand van de dingrollen werd in overzicht 14 voor de periode omstreeks 1725
gereconstrueerd op welke dagen rolzittingen werden gehouden.  De rol van kleine
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OVERZICHT 14

Overzicht van de dagen waarop omstreeks 1725 de rolzitting werd gehouden in de
kwartieren van de Meierij

Rechterlijk archief Dag Inv. nr.

Maasland
OSS wo.                                     5
Dinther                                       di.                      20

Lith do.                      6

Oisterwijk
Hoge  Mierde. Lage Mierde en
Hulsel do.                      16

Oisterwij k                                                                                                              di.                                                                    18

Hilvarenbeek, Diessen, Riel en
Westelbeers                                                                   -                                           -
Tilburg en Goirle ma.                        68

Kempenland
Oirschot wo.                                43
Bergeijk ma. (in 1737)              1
Eersel wo.                                    12
Eindhoven za. (in 1737)              8
Bladel, Reusel en Netersel                           di.                            3
Waalre en Valkenswaard do.                      14

Peelland
Sint-Oedenrode wo.                                              28
Helmond do.                     58

Asten ma.                                    14
Geldrop                                                                                               16

do.                      10

Heeze, Leende en Zesgehuchten WO.

Someren do.                      32

zaken werd op dezelfde dag afgewerkt als de gewone dingrol. 107

Naast de gewone of 'ordinaris' gerechtsdagen waren er ook nog 'extraordinaris'
gerechtsdagen. In de eerste plaats kan daarmee worden gedoeld op die gerechtsdagen
waarop sneller werd geprocedeerd. De costumen van Bergeijk en Eersel uit 1606 en
van Reusel spreken over deze buitengewone rechtszittingen waar op verzoek van de
eiser verkort werd geprocedeerd:08 Aan dit 'extraordinaris' procederen waren extra
kosten verbonden. Dit was de reden waarom een eiser volgens een aantekening in een
Eindhovense dingrol overbrenging naar de gewone rol verzocht. 109 In de tweede plaats
konden op de 'extraordinaris' gerechtsdagen zaken worden behandeld die door een
verzoekschrift werden ingeleid, waarin dus communicatoir werd geprocedeerd. 110

4. GERECHTSFUNCTIONARISSEN

4.1.  's-Hertogenbosch
4.1.1.  Schout en schepenen
De schout was de voornaamste vertegenwoordiger van de hertog op lokaal niveau. De
Bossche costumen onderscheiden het ambt van de hoogschout en dat van de laag-
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schout. De hoogschout had de hoge of criminele jurisdictie in 's-Hertogenbosch en de
Meierij, althans voor zover het geen hoge heerlijkheden betrof. De laagschout had de
middelbare en lage jurisdictie in de stad en vrijdom van's-Hertogenbosch. Hij was dus
bevoegd op te treden in boetstraffelijke en civiele zaken. Daarnaast kon de laagschout
ook in de Meierij optreden vanwege de uitoefening van het recht van ingebod. Sedert
1535 waren de functies van hoog- en laagschout in 66n persoon verenigd. De schout
was voorzitter van het gerecht en rechtsvorderaar, monitor scabinorum.  :Iii maande
de schepenen, de vertegenwoordigers van de stad, om recht te spreken.11 1 Dezen
wezen dan ook vonnis 'ter manisse des richters'.112 De schepenen, sinds 1525 negen in

113getal, waren de rechtsvinders.
Schout en schepenen hadden op het terrein van het burgerlijk procesrecht diverse

taken. Zo was de toestemming van de schepenen vereist als de schout of een gerechts-
dienaar de persoon of het goed van een Bosch' poorter wilde arresteren. '14 Ook bij de
evictie, de uitwinning van een onroerend goed op basis van een schepenbrie f, waren
zij betrokken. 115 Volgens de Caroline ordonnantie uit 1530 moesten de schout en
schepenen ter rolzitting aanwezig zijn. 116 Op 20 november 1599 bepaalden de aarts-
hertogen Albert en Isabella in een missive dat de rol moest worden waargenomen
door twee schepenen, 66n van de oudsten en een jongere. Over de aanwezigheid van
de schout wordt niet gesproken.111 Ook volgens een waarschijnlijk achttiende-eeuwse
bron werd de rol waargenomen door twee schepenen. 118

4.1.2.  De griffier en zijn klerken.  De getuigschrijver.  De rollier
Sedert de invoering van de rolprocedure in 1527 was in's-Hertogenbosch het ambt van
griffier ingesteld. De griffier was een functionaris van het gerecht.119 Het griffiersambt
werd in het algemeen door 66n persoon vervuld. Hierop bestonden echter uitzonde-
ringen. Zo stelde het Bossche stadsbestuur op 16 september 1667, na het aftreden van
griffier Outheusden, wegens de zware werkzaamheden aan het ambt verbonden, twee
griffiels aan. Meester Justus Verster en meester Hendrick van Breugel werden respec-
tievelijk eerste en tweede griffier. 120

De griffier had volgens de Caroline ordonnantie uit 1530 tot taak om'alle verbalen,
conclusien, altricatien, contumatien, protestatien, continuatien, appointementen
ende generalick alle andere termynen van rechte' op te tekenen. 121 Vaar 1527 waren
de schepenen gewoon in hun 'scepenenboecxken' aantekeningen te maken, onder
andere van gewezen vonnissen. In 1527 werd bepaald dat deze boekjes moesten
verdwijnen, met als argument het bestaan van de 'rollen ende registre boven ge-
ruert'.122 Vanwege de kritiek  van de Bossche schout en schepenen  op deze bepaling
werd het houden van het 'scepenenboecxken' in 1530 niet zonder meer verboden. Wel
mochten de schepenen aan hun aantekeningen geen geldelijk voordeel ontlenen. 123

Het registreren was niet de enige taak van de griffier. Ook akten en kopieen werden
door hem vervaardigd. Hij bewaarde de processtukken en taxeerde met 66n van de
schepenen de proceskosten. 124 De griffier werd  in zijn werkzaamheden bijgestaan
door klerken.125

Volgens de ordonnantie uit 1530 was de griffier, zijn substituut, klerk of een van de
gezworen klerken of secretarissen ook betrokken bij het getuigenverhoor. Deze taak
werd op een gegeven moment een afzonderlijke functie, het ambt van getuigschrijver.
Aan deze functie werd in 1634 een aparte instructie gewijd. 126 Toen het ambt van
getuigschrijver in 1707 vacant was, werd weer de griffier, meester Evert Tulleken,
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door het stadsbestuur aangesteld om de getuigen te verhoren en van hun verklaringen
aantekening te houden. De klerk Andreas van Ruelo moest kopieen van de verklarin-
gen verstrekken.127

In verband met de invoering van de rolprocedure kreeg de klerk van de laagschout
in  1527 de  taak om de zaken op de rol te schrijven.128 In de Caroline ordonnantie  uit
1530 werd niet meer gesproken over de klerk van de laagschout, maar over de klerk
'dair toe te ordinerene'. Deze klerk moest de rol opstellen, de partijen oproepen en de
kamer van het gerecht bewaken.129 Inde Albertine ordonnantie uit 1599 werd de klerk
rollier genoemd.130 De functie van deze klerk kwam ter sprake in een instructie uit
1638 voor de griffier, de gezworen klerken en de rollier. Ook volgens deze instructie
had de rollier de hiervoor vermelde taken."1 In 1702 was de functie van rollier
inmiddels gecombineerd met die van klerk van de griffie. 132

4.1.3. De secretarissen.  De evictieschrijver
Was de griffier werkzaam ten behoeve van het gerecht, de secretarissen waren dit ten
behoeve van de algemene stedelijke administratie. 133 Zij registreerden de akten  die
voor de Bossche schepenen werden gepasseerd in het schepenprotocol.134 Ook op het
terrein van de evictie hadden zij een taak. Deze taak is op den duur uitgegroeid tot een
aparte functie, het ambt van evictieschrijver. In 1638 werd aan de evictieschrijver een
zeven artikelen tellende instructie gewijd. Volgens deze instructie registreerde de
functionaris de akten die in het kader van de evictie moesten worden opgemaakt.135
Toen het ambt van'helder of schrijver der evictien' in 1655 door het overlijden van Jan
van Asten vacant was geworden, besloot het Bossche stadsbestuur dat de bediening
ervan  door de secretarissen moest worden waargenomen. 136

4.1.4. Groenroeden en ingebieders
De groenroeden, drie in getal, waren werkzaam binnen 's-Hertogenbosch en zijn
vrijdom. De benaming groenroede duidt op de groene roede die deze functionarissen
bij de uitoefening van hun ambt droegen ten teken van hun bevoegdheid. De taak van
de groenroeden van justitieel 6n politioneel van aard. Zij betekenden exploiten en
executeerden schepenvonnissen. Daarnaast stonden zij als stadsdienaar ten dienste
van de schepenen en verrichtten zij onder andere publikaties voor de stad. 137

Het ambt van de ingebieder was verbonden met de eigendom van de Gevangen-
poort. Het ingebiederschap raakte in de praktijk verdeeld over twee personen, omdat
de eigendom van de Gevangenpoort verdeeld raakte. De ingebieder had diverse
taken. Hij was cipier van de Gevangenpoort, waar behalve criminele gevangenen ook
civiele gevangenen of gijzelaars werden vastgehouden.138 De ingebieder was boven-
dien gerechtsdeurwaarder. Anders dan de groenroede was de ingebieder niet in de
stad en haar vrijdom, maar juist daarbuiten in de Meierij werkzaam. Het was dan zijn
taak debiteuren in te gebieden om voor de Bossche schepenbank te verschijnen. 139

Zoals de Bossche costumen ook aangeven, had de ingebieder eveneens tot taak het
betekenen in de Meierij van door de Bossche schepenbank verleende beschrijf-
brieven.140

4.1.5. Procureurs
Diverse bepalingen van de Caroline ordonnantie uit 1530 gaan over de procureur.
Daarnaast wordt ook de voorspreker vermeld, afzonderlijk of in 66n adem met de
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procureur141. De voorspreker was evenals de procureur een procesvertegenwoordi-
ger. De belangrijkste taak van de voorspreker was het voeren van het woord namens
de procespartij voor de schepenbank. De voorspreker hoorde thuis bij de oude,
middeleeuwse, openbare en mondelinge manier van procederen. In enkele van de in
hoofdstuk I genoemde dingtalen wordt de voorspreker regelmatig vermeld en wordt
tevens aangegeven welke woorden hij voor de schepenbank sprak. De procureur
daarentegen paste bij de nieuwe, schriftelijke procesgang. 142 In de Albertine ordon-
nantie uit 1599 wordt de voorspreker maar 66nmaal vermeld. Overigens wordt alleen
nog over de procureur gesproken. 143

Wilde iemand voor de Bossche schepenbank als procureur optreden, dan was
volgens de Bossche costumen de toestemming van de schepenen vereist. 144 Blijkens
het commentaar van Van Soemeren moest bovendien ten overstaan van de schout een
eed worden afgelegd.145 Deze eed staat vermeld in art. 36 van de Caroline ordonnantie
uit 1530 en in art. 40 van de Albertine ordonnantie. Beide bepalingen stemmen
grotendeels overeen. De procureur zwoer dat hij niet in onrechtvaardige zaken zou
optreden, dat hij tevreden zou zijn met een redelijk salaris, dat hij de Bossche
privileges en rechten in acht zou nemen, kortom dat hij 'eenen goeden, eerlicken ende
getrouwen procureur ende voirsprake' zou zijn.

Over de taak van de procureurs zegt art. 47 van de ordonnantie uit 1530 heel globaal
dat de procureur 'sal sculdich zyn weI ende getrouwelick den selven partien te dienen,
huere saken soe wel in huerder absentien als presentien te bedinghen ende voire alsoe
vele als zyne informatie draeght, te besorgen ende bewaren'. Meer in het bijzonder
had de procureur de volgende taken. Hij moest de procespartij ter zitting vertegen-
woordigen. Hij mocht dan geen onredelijke verzoeken doen, noch ongegronde ex-
cepties opwerpen. Iedere procureur moest toestemming vragen  om het woord  te
voeren. Op bevel van de schout, diens plaatsvervanger of de oudste schepen zou hij
zwijgen. Staande voor het gerecht zou hij verder als regel geen instructie meer
ontvangen.146 Daarnaast was de procureur verantwoordelijk voor de processtukken.
Deze moesten met zorg worden opgesteld en dienden door de procureur te worden
ondertekend. De procureur moest de processtukken bij het gerecht indienen. V66r-
dat het definitieve vonnis werd gewezen, moest hij een inventaris maken van alle
processtukken.147

Noch de costumen noch de Caroline en Albertine ordonnanties geven een ant-
woord op de vraag of procesvertegenwoordiging in 's-Hertogenbosch verplicht was.
V66r de tweede helft van de zeventiende eeuw zal procesvertegenwoordiging niet
verplicht zijn geweest. Het optreden in persoon was regel. Hoewel de procesvertegen-
woordiging nergens verplicht is gesteld, blijkt uit de dingrollen dat vanaf die tijd
vertegenwoordiging door een procureur als regel plaatsvond. Zo had op de rolzitting
van ingeboden zaken van 13 januari 1665 in 55 zaken procesvertegenwoordiging door
een procureur plaats. Ednmaal trad de eiser in persoon op. 148

4.2. De Meierij

4.2.1. Schout en schepenen
Evenals elders was ook in de Meierij de schout de rechtsvorderaar. De schepenen
waren de rechtsprekers.149 Hiervoor bleek   dat de Bossche schepenen volgens   de
Albertine ordonnantie en latere gegevens dechts met een beperkt aantal de rolzittin-
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gen bijwoonden. Of de schout daarbij aanwezig was, werd niet duidelijk. Aan de hand
van een aantal dingrollen werd voor de Meierij geprobeerd een globale indruk te
krijgen van de aanwezigheid van de schout en schepenen ter zitting. Daarbij werd de
nadruk gelegd op de jaren omstreeks 1725 en 1795. In sommige dingrollen staat voor
iedere rechtszitting aangegeven wie de zitting opende en hoeveel schepenen aanwezig
waren.150 Zo werd in Lith op 29 juli 1795 de zitting door de drossaard geopend.m In
Oss werd op 18 juni 1725 vanwege de afwezigheid van de schout de bank gespannen
door de president-schepen. Alle schepenen waren ter zitting aanwezig.1,2 Op 1 juli
1794 werd in Oisterwijk door een schepen de zitting geopend, ook hier wegens
afwezigheid van de schout.153 Op 19 februari en op 4 maart 1728 waren alle schepenen
van Geldrop op de zitting aanwezig. 154 0p 4 november 1795 waren ook in Oirschot alle
schepenen aanwezig  toen  daar  de  bank werd gespannen  door de drossaard.lou  De
voorbeelden wekken de indruk dat de schout/drossaard in de Meierij aan het einde
van de achttiende eeuw hetzij op de rolzitting aanwezig was, hetzij werd vervangen
door een schepen. Er waren bovendien blijkbaar, vergeleken met 's-Hertogenbosch,
nogal wat schepenen ter zitting aanwezig.

4.2.2. Secretaris
In de schepenbanken in de Meierij waren, anders dan in 's-Hertogenbosch, de griffie
en de secretarie niet van elkaar gescheiden. Diverse costumen maken melding van een
klerk of secretaris. Het was zijn taak om de schrij fwerkzaamheden binnen de schepen-
bank te verrichten. Hij maakte onder meer aantekeningen op de rol en gaf akten uit
van een gewezen vonnis. Daarnaast was de secretaris ook betrokken bij het
getuigenverhoor. 156

4.2.3. Vorster
De vorster had diverse taken, waaronder die van plaatstelijk gerechtsdeurwaarder.
Volgens een achttiende-eeuwse instructie moest de vorster van Heeze onder andere
de gerechtsdagen bekendmaken. Hij moest de procespartijen oproepen en aanwezig
zijn op de rechtszittingen. 157

In Eindhoven, Helmond en Sint-Oedenrode was de gerechtsdeurwaarder bij de
uitoefening van het recht van ingebod ook bevoegd buiten deze plaatsen op te
tre(len.158

4.2.4. Procureurs
De procureurs komen in enkele costumen uit de Meierij ter sprake, namelijk in de
costumen van Oirschot, die terug gaan op bepalingen uit 1544 en eerder, van Bladel
uit 1546 en van Reusel uit circa 1606. De voorspreker komt in deze optekeningen niet
meer voor. Over de wijze van aanstellen en over de taken van de procureurs zeggen
deze costumen niet veel. 159 Waarschijnlijk moest de procureur door een schepenbank
worden aanvaard. In 1736 bepaalden de Staten-Generaal dat de procureurs van
Eindhoven, Helmond en Sint-Oedenrode ook voor schepenbanken die geen eigen
procureurs hadden, konden optreden. 160

In 's-Hertogenbosch was blijkens de dingrollen vanaf de tweede helft van de
zeventiende eeuw de procesvertegenwoordiging door een procureur regel. Hierv66r
bleek al dat in de Meierij volgens resoluties van de Staten-Generaal in kleine zaken
zonder procesvertegenwoordigers moest worden geprocedeerd. Op de gewone rolzit-
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ting was de procureur in elk geval niet zo gangbaar als in's-Hertogenbosch. Illustratief
is hier een procedure die in 1794 voor de schepenbank van Sint-Oedenrode werd
gevoerd. De eiser in casu liet zich vertegenwoordigen door zijn broer. Daarop stelde
de procureur van de gedaagde, onder verwijzing naar art. 2 van de Caroline ordon-
nantie en art. 18 van de Albertine ordonnantie, dat een procespartij zich alleen kon
laten vertegenwoordigen door een procureur aangesteld bij een schepenbank. De
broer van de eiser bestreed dit onder andere door te stellen dat niet alle plaatsen
procureurs hadden en dat het voor hun inwoners te duur was voor een klein geschil
procureurs van elders te laten komen. Een uitspraak in deze kwestie is niet bekend.161

5. CONCLUSIE

De rechterlij ke organisatie was in 's-Hertogenbosch gecompliceerder dan in de Meie-
rij. De oorzaak hiervan was dat de competentie van de Bossche schepenbank in civiele
zaken uitgebreider was  dan de competentie  van de schepenbanken  in de Meierij.
Weliswaar hadden Eindhoven, Helmond en Sint-Oedenrode evenals 's-Hertogen-
bosch het recht van ingebod, maar alleen de hoofdstad kon het recht van ingebod in de
hele Meierij uitoefenen. Deze uitgebreidere competentie met bijzondere bevoegdhe-
den had tot gevolg dat er in 's-Hertogenbosch meer series van (civiele) dingrollen
waren  dan  in de Meierij. De belangrijkste Bossche dingrollen waren  de  rol  van
binnenzaken, van ingeboden zaken en van buitenzaken. Er waren in de hoofdstad ook
meer rolzittingen dan op het platteland. Verder was het apparaat van functionarissen
in 's-Hertogenbosch omvangrijker.
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Hoofdstuk III De Dagvaardingsprocedure

1. INLEIDING

In dit hoofdstuk worden in de paragrafen 2 tot en met 8 de diverse fasen van de
dagvaardingsprocedure, het geding dat met een dagvaarding aanving, besproken.
Voor het beantwoorden van de vraag of deze procedure in 's-Hertogenbosch ver-
schilde van die in de Meierij, zal daarenboven in paragraaf 9 nog worden bekeken of
enkele bronnen voor de Meierij verwijzingen bevatten naar met name de twee
ordonnanties die in 1530 en 1599 voor 's-Hertogenbosch werden uitgevaardigd, de
Caroline en Albertine ordonnanties. Paragraaf 10 tot slot bevat de conclusie.

Naast de dagvaardingsprocedure was er nog de zogenaamde communicatoire pro-
cedure, een procedure die met een verzoekschrift werd ingeleid. Deze procedure was
onder andere bekend bij de Brusselse Raad van Brabant.'In Leuven komt zij vanaf de
zeventiende eeuw voor.2 Voor's-Hertogenbosch wordt de communicatoire procedure
nog niet vermeld in de Caroline ordonnantie uit 1530, maar wel in de Albertine
ordonnantie uit 1599. Volgens deze laatste ordonnantie was de communicatoire
procesgang bestemd voor kleine zaken, voor zaken tussen vrienden, verwanten en
bevoorrechten en voor zaken waarin snel moest worden geprocedeerd.3 In de costu-
men uit de Meierij wordt deze procesgang slechts 66nmaal vermeld en wel in de
costumen van Oirschot, waarin terloops sprake is van een 'requeste communicatoir'.4
Voor het overige zwijgen de costumen uit de Meierij over deze procesgang. Om die
reden wordt er hier dan ook niet verder op in gegaan.

2. DAGVAARDING

2.1. Algemeen
Als een eiser een civiele procedure wilde beginnen, moest hij ervoor zorgen dat zijn
tegenpartij werd opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen. De tegenpartij
moest worden gedagvaard. De twee oudste bekende Bossche stadsrechten kennen elk
een bepaling waarin wordt gesproken over het dagvaarden als beide partijen poorters
waren. Het stadsrecht uit 1185/1195 zegt het volgende: 'Soe wanneer ennich poertere
in sake sall buyten getogen worden, die sal gedaigt worden van den richtere oft van
zijnen  bode te comen te gedinge...'.5  Het in het Latijn gestelde stadsrecht  uit  1284
spreekt in dit verband  over het dagvaarden per iudicem  vel per preconem ipsius,  dus
door de richter of zijn bode.6 De woorden per iudicem velper preconem komen ook
voor in het handvest van Haarlem uit 1245, dat aan het Bossche stadsrecht was
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tica-collectie)
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ontleend.' Van Kuyk zag in de woorden iudex, richter, en pr(a)eco, bode, die naast

elkaar voorkomen een overgangsfase tussen het dagvaarden door de rechter en weer
later door de bode. Door praktische problemen daartoe gedwongen, trad de bode
namelijk steeds vaker op. Uiteindelijk werd het regel dat de bode dagvaardde.R

Kon een eiser aan de bode opdracht geven de tegenpartij te dagvaarden? Bij de
Brusselse Raad van Brabant in elk geval niet. Daar begon de civiele procedure met
een tot de requestmeesters gericht verzoek. In een beslissing daarop werd aangegeven
hoe verder zou worden geprocedeerd, dus of bijvoorbeeld de communicatoire proces-
gang of de rolprocedure zou worden gebruikt. Pas daarna kon de tegenpartij door een
deurwaarder worden gedagvaard.' De gang van zaken bij de Staatse Raad van
Brabant verschilde hiervan niet, met dien verstande dat de rekesten niet aan de
requestmeesters, maar aan de Raad zelf werden aangeboden. w Ook bij  het Hof van
Holland begon volgens een instructie uit 1531 de civiele procedure met een tot het Hof
gericht rekest. Hierop kon dan een last worden gegeven om te dagvaarden. 11

Bij enkele lokale gerechten was de gang van zaken als volgt. In de zestiende eeuw
werd in Leuven een mondeling verzoek om te dagvaarden rechtstreeks tot de ge-
rechtsdienaren gericht. Van een tot de schepenbank gericht verzoek om te dagvaar-
den, was geen sprake. 12 In Kortrijk begon het proces in de zeventiende en in het begin
van de achttiende eeuw in feite met een tot de schepenbank gericht verzoek, indien
aan de dagvaarding een bevel of een verbod voorafging, zoals een bevel om een huis te
ontruimen. Ging geen bevel of verbod aan de dagvaarding vooraf, dan was de
toelating door de schepenbank om te dagvaarden niet nodig. 13

2.2. 's-Hertogenbosch
Volgens art.  1 Car. ord. moest een ingebieder of een andere officier die bevoegd was
in te gebieden of te dagen 'ten versuecke van een der partien' ingebieden of dagen.
Voor het dagvaarden worden hier twee termen gebruikt. Het ingebieden duidt op de
bijzondere bevoegdheid van de Bossche schepenbank om kennis te nemen van
geschillen die voortvloeiden uit voor haar gepasseerde schepenbrieven. Het was de
ingebieder die op grond van het recht van ingebod een partij opriep voor de Bossche
schepenbank te verschijnen. Het dagen betreft de gevallen waarvan de Bossche
schepenbank krachtens de normale regels bevoegd was kennis te nemen. De groen-
roede was hier de bevoegde officier om een tegenpartij op te roepen voor de Bossche
schepenbank te verschijnen. Het dagen en het ingebieden gebeurden volgens de
Caroline ordonnantie op verzoek  van een partij.   Van  een  door de eiser  tot  de
schepenbank gericht verzoek was geen sprake.

Ook volgens andere gegevens werd in 's-Hertogenbosch door een gerechtsdeur-
waarder op verzoek van een procespartij gedaagd of ingeboden. Van Soemeren
voegde in zijn commentaar op de Bossche costumen aan titel 21 een bepaling toe. In
dit artikel wordt over de ingebieder opgemerkt dat deze een procespartij ingebiedt ter
instantie van, dus op dringend verzoek van, de eiser. Ook volgens de verslagen die de
ingebieders of groenroeden in concrete gevallen van de betekening opmaakten, staat
dat werd gedaagd of ingeboden 'ter instantie van' of'uijt cragte van authorisatie', dus
op gezag van de eiser. 14

Een rekest was wel aan de orde als beschrijfbrieven werden verleend, omdat de
Bossche schepenbank een zaak naar zich toe wilde trekken. 15 Volgens art. 2.11 van de
Bossche costumen uit 1606 moest degene die een beschrij fbrief wenste te verkrijgen
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zich  met een 'supplicatie of requeste'  tot de Bossche schepenbank richten.  Als  deze
gunstig op dit verzoek besliste, was het de ingebieder die de Bossche beschrijfbrieven
betekende. Degene aan wie een beschrij fbrief werd toegekend, werd aangeduid als de
impetrant, de tegenpartij was de beschrevene. Zo staat op de rol van buitenzaken van
10 januari 1669 de appelzaak vermeld van Eijlken Jan Aerts, weduwe van Antonis
Huijberts vander Merendonck tegen de schepenen van Berlicum en tegen Meriken.
weduwe van Henrick Jan Aerts vanden Donck en haar zonen. Op de rol van die dag
staat aangetekend dat de procureur Van der Hage 'pro appellante et impetrante
concludit pro ut in litteris et supplicatione...' . De procureur concludeerde dus voor de
appellant en impetrant conform het rekest en de daarop verleende beschrijfbrief die
blijkens een rolaantekening terzelfder tijd werd overgelegd. 16

Van Soemeren geeft in zijn commentaar bij art. 2.11 een formulier van een Bossche
beschrijfbrief. Deze brief werd volgens Van Soemeren opgesteld naar het voorbeeld
van de brieven van de Raad van Brabant. In de beschrij fbrief verklaarden de schepe-
nen dat het aan hen gerichte verzoek gegrond leek. Degene tegen wie de beschrij fbrief
was verleend, werd opgeroepen aan het verzoek te voldoen of in geval van weigering
op de donderdagse rolzitting te verschijnen. Volgens Van Soemeren leek het alsof de
schepenen door hun beslissing op het verzoek al een oordeel in de hoofdzaak hadden
geveld terwijl de tegenpartij nog niet was gehoord. Het oordeel over het rekest was
echter alleen een antwoord op de vraag of de schepenbank zich al dan niet bevoegd
achtte recht te spreken over de hoofdzaak."

Uit het voorgaande blijkt dat alleen voor het verlenen van beschrijfbrieven een
verzoek tot de Bossche schepenen moest worden gericht. Overigens was in 's-Herto-
genbosch evenals in Leuven voor het dagvaarden geen toestemming van de schepen-
bank vereist.

Aan de hand van art.  1 Car. ord., de belangrijkste bepaling over het dagvaarden,
wil ik tot slot nog kort ingaan op de inhoud van de dagvaarding en het relaas van de
betekening. Allereerst bespreek ik de inhoud. Volgens de Caroline ordonnantie
moest de groenroede of de ingebieder aan de tegenpartij meedelen waarom deze werd
gedaagd of ingeboden. Tevens moest de dag worden aangegeven waarop de gedag-
vaarde ter rechtszitting zou moeten verschijnen. De Bossche ordonnantie die tussen
1530/1535 en 1558 moet zijn opgesteld en in hoofdstuk I werd besproken, verwijst in
haar eerste bepaling naar art.  1 Car. ord. Volgens de stedelijke ordonnantie deelde de
ingebieder of groenroede aan de tegenpartij niet mee waarom deze werd opgeroepen
en werd enkel gedagvaard overeenkomstig het volgende model: 'ick hebbe last ende
beveel u inne te gebiedene oft gedaegen tegen alsulcken oft alsulcken persoon, omme
te compareren voor schouteth ende schepenen deser stadt op alsulcken oft alsulcken
genechtdaege'. Gevolg van deze gang van zaken was, aldus de Bossche ordonnantie,
dat vooral de gedaagde of ingeboden partij die buiten 's-Hertogenbosch woonde, niet
zo gemakkelijk met zijn tegenpartij een minnelijke schikking zou overeenkomen. Hij
wist namelijk niet waarover werd geprocedeerd. Bovendien was de afstand tot zijn
tegenpartij te ver om tot een schikking te komen. Daarom werd de naleving van art. 1
Car. ord. in de Bossche ordonnantie nog eens bevolen. 18

De gerechtsdienaar die de dagvaarding had betekend, moest volgens art. 4 Car.
ord. door zijn eed of zijn schriftelijk verslag aantonen dat hij de tegenpartij had
gedaagd of ingeboden.19 Zowel de Caroline als de Albertine ordonnantie zwijgt over
de inhoud van dit verslag of relaas. Uit enkele praktijkvoorbeelden blijkt dat het de

72



volgende elementen bevatte: de datum van betekening, de naam van de eiser, de
naam van degene aan wie werd betekend, een korte omschrijving van de eis, de
gerechtsdag waartegen werd opgeroepen en tot slot de handtekening van de groen-
roede of ingebieder. 20

2.3. De Meierij
In diverse costumen uit de Meierij komt het dagvaarden aan de orde. Blijkens de
costumen van Bergeijk en Eersel uit 1546 en uit 1606 betekende de vorster de
dagvaarding aan de tegenpartij in persoon of aan zijn geweer, dat wil zeggen aan zijn
huisgenoten. lets dergelijks zeggen ook de costumen van Reusel uit circa 1606.
Volgens art. 17 van deze costumen moest de dagvaarding verder daags voor de
gerechtsdag worden uitgebracht. Tijdens het jaargeding kon iemand echter onmiddel-
lijk worden gedagvaard, waarna ook onmiddellijk ge8ist kon worden. Iedereen was
namelijk verplicht om op het jaargeding te verschijnen. 21

De bepalingen uit de volgende costumen zijn van belang voor het beantwoorden
van de vraag of voorafgaand aan het dagvaarden een verzoek tot de schepenbank
moest worden gericht. Art. 6 van de costumen van Oirschot betreft een geschil tussen
ingezetenen van deze vrijheid. Volgens dit artikel, dat is ontleend aan een Oirschotse
bepaling uit 1544, moest de eiser zijn tegenpartij 'doen daghen'. Dat wil zeggen dat de
vorster op verzoek van de eiser dagvaardde. Art. 2 van de costumen van Bladel uit
1546 zegt heel duidelijk dat op verzoek van de eiser door de vorster werd gedagvaard.
Ook volgens art.  1.6 van de costumen van Asten uit 1571 moest de eiser zijn tegenpar-
tij door de vorster laten dagvaarden. Art. 7 van de costumen van Geldrop en van
Heeze en Leende, opgesteld tussen 1571 en 1573, betreft'Geld-schulden ende andere
actien'. De eiser die wilde procederen, gaf ook volgens deze bepaling aan de vorster
opdracht om de tegenpartij te dagvaarden.22 In de aangehaalde bepalingen is dus
nergens sprake van een tot de schepenbank gericht verzoek. Er werd door de vorster
gedagvaard op verzoek van de eiser.

Ook volgens concrete verzoeken/opdrachten aan de vorster om te dagen of in te
gebieden en volgens de door de vorster gemaakte schriftelijke verslagen werd in de
Meierij gedaagd of ingeboden ter instantie van of op authorisatie van de eiser.23

Evenals de Bossche schepenbank waren, zoals hiervoor bleek, ook enkele schepen-
banken uit de Meierij gewoon beschrijfbrieven te verlenen.24 Aan deze beschrijfbrie-
ven lag evenals in 's-Hertogenbosch een rekest ten grondslag. Edn voorbeeld ter
verduidelijking. In de oudste Eindhovense dingrol wordt een concreet geval waarin
beschrij fbrieven waren verleend, uitgebreid vermeld. De impetrant of verkrijger van
de beschrijfbrieven was Gijsbert vanden Heuvel. Beschreven werden de plaatsver-
vangend schout en de schepenen van de bank van Hapert, Hoogeloon en Casteren.
Vanden Heuvel was blijkbaar voor deze schepenbank in rechte aangesproken. Be-
schrij fbrieven werden verleend, omdat Vanden Heuvel als poorter van Eindhoven in
die stad voor het gerecht moest verschijnen. Op 31 oktober 1654 verscheen Vanden
Heuvel voor de Eindhovense schepenen en concludeerde hij 'pro ut in litteris supplica-
tionis', dus conform het verzoekschrift.25

Uit het voorgaande blijkt dat in de Meierij evenals in 's-Hertogenbosch werd
gedaagd of ingeboden op verzoek van de eiser. Van een voorafgaand tot de schepen-
bank gericht verzoek was ook daar alleen sprake bij het verlenen van beschrijf-
brieven.
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3. PRESENTATIE OP DE ROL

3.1.  Algemeen
Na de dagvaarding moest de zaak worden gepresenteerd, dat wil zeggen op de rol
worden geplaatst.26 Wie presenteerde de zaak? In het zestiende-eeuwse Leuven was
het in principe de procureur van de eiser die dat deed.27 Hetzelfde gold bij de Brusselse
en de Staatse Raad van Brabant.28 Bij het Hof van Holland kon in de eerste helft van
de zestiende eeuw de eiser of de verweerder presenteren. Over deze kwestie bestond
echter geen eenstemmigheid.29 In afwijking van het voorgaande werd in Kortrijk de
nieuwe zaak door de gerechtsofficier die de dagvaarding had betekend, op de rol
geplaatst.30

3.2. 's-Hertogenbosch
Ook in 's-Hertogenbosch moest een zaak na de dagvaarding op de rol worden
geplaatst. Volgens art. 3 Car. ord. zou de eiser zijn tegenpartij die was gedaagd of
ingeboden, op de rollaten inschrijven. De artt. 45 Car. ord. en 2 Alb. ord. legden deze
taak niet bij de procespartij zelf, maar bij zijn procureur, die de zaak daags voor de
gerechtsdag op  de rol moest zetten. In geval van beschrijfbrieven werd volgens  art.
2.11 van de Bossche costumen uit 1606 de zaak door de verkrijger van de brieven op de
rol gezet. Na de dagvaarding moest de zaak dus worden gepresenteerd door de eiser/
impetrant. Volgens art. 6 Car. ord. kon echter ook de verweerder dit doen. Als deze
namelijk op de hem aangezegde gerechtsdag verscheen en ontdekte dat de eiser de
zaak niet op de rol had laten zetten, zou de verweerder dit alsnog doen.

Niet alleen na de dagvaarding moest de zaak worden gepresenteerd, ook voor
iedere volgende behandeling ter rolzitting moest dit gebeuren. De Caroline en Alber-
tine ordonnanties geven niet aan wie dat moest doen. Vermoedelijk werd gepresen-
teerd door de (procureur van de) procespartij die 'aan zet' was. 3!

Op de gerechtsdag moesten volgens art. 3 Car. ord. de zaken in volgorde van de
presentatie door de rollier worden afgeroepen, de nieuwe zaken het eerst.32 In de rol
van binnenzaken uit de achttiende eeuw worden voor iedere rolzitting onder een apart
kopje allereerst de nieuwe zaken aangegeven. Daarna volgen, gegroepeerd per
procureur en onder een ander kopje, de oude zaken. 33

3.3. De Meierij
Wat betreft de Meierij spreken alleen de costumen van Oirschot over het presenteren.
Art. 6, dat grotendeels teruggaat op een Oirschotse bepaling uit 1544, zegt dat een
eiser zijn zaak door de klerk op de rol moest laten zetten. Voor het overige is het erg
moeilijk aan te geven door wie in de Meierij werd gepresenteerd. Vermoedelijk werd
ook daar een nieuwe zaak door de eiser op de rol gezet en werd dit vervolgens gedaan
door de partij die 'aan zet' was.34

Over het tijdstip waarop een zaak op de rol moest worden geplaatst, wordt gespro-
ken in twee regelingen van de schepenen van Oisterwijk uit 1682 en 1687 en in 66n
regeling van de schepenen van Tilburg en Goirle van 2 november 1682. Hieruit blijkt
dat in die schepenbanken evenals in 's-Hertogenbosch de zaak in beginsel daags voor
de rolzitting op de rol moest worden geplaatst.35
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4.  VERSTEK

4.1. Algemeen
Op de in de dagvaarding aangegeven dag moesten de partijen in rechte verschijnen.
Stel nu dat de gedaagde wel verscheen, maarde eiser niet. Deze liet verstek gaan. 16 Bij
de Brusselse en de Staatse Raad van Brabant, het Hof van Holland, in Leuven en in
Kortrijk moest dan op verzoek van de gedaagde worden aangetoond dat tegen de
betreffende gerechtsdag was gedagvaard. Vervolgens verkreeg de verweerder ontslag
van instantie. 37

Verscheen de eiser wel, maar de gedaagde niet, dan kende de Brusselse Raad van
Brabant de volgende regeling. Tegen de gedaagde die voor de eerste keer niet
verscheen, werd verstek verleend. Hij kon daardoor geen declinatoire excepties meer
opwerpen. Het doel van het voorstellen van een declinatoire exceptie was te voorko-
men dat d6ze rechter van de zaak kennis zou nemen. De gedaagde werd vervolgens
opnieuw gedagvaard. Verscheen hij na deze hernieuwde dagvaarding nog niet, dan
werd voor de tweede keer verstek verleend. De gedaagde kon geen dilatoire excepties
meer opwerpen. Door het voorstellen van deze exceptie werd geprobeerd de proces-
gang te vertragen. Kwam de gedaagde ook na de derde dagvaarding niet, dan volgde
het derde verstek. De gedaagde werd dan verstoken van alle peremptoire excepties.
Het voorstellen van een peremptoire exceptie had tot doel het ontslag van de instantie
of het tenietdoen van de eis. Op verzoek van de eiser werd na de derde dagvaarding
het absolute verstek verleend. In het 'intendit' kon de eiser vervolgens de eis precise-
ren en toelichten. Daarna werd het verstekvonnis gewezen, tenzij de Raad een
enqutte nodig oordeelde. De gedaagde werd dan opnieuw gedagvaard, allereerst om
de getuigen de eed te horen afleggen en vervolgens om te reprocheren.38

De regeling van het verstek van de gedaagde voor het Hof van Holland vertoonde
veel overeenkomst met de zojuist geschetste. Verscheen de gedaagde na de eerste
dagvaarding niet, dan werd voor de eerste keer verstek verleend. De gedaagde kon
geen declinatoire excepties meer opwerpen. Het niet-verschijnen na de tweede dag-
vaarding leidde tot het tweede verstek. De gedaagde kon geen dilatoire excepties
meer voorstellen. De derde dagvaarding had het derde verstek tot gevolg en het
verlies van de mogelijkheid om peremptoire excepties op te werpen. Na een vierde
dagvaarding legde de eiser zijn 'intendit' over en verifieerde het. Een verstekvonnis
volgde als de verificatie voldoende was. Was deze twijfelachtig. dan mocht de eiser
door een eedsaflegging aan zijn eis kracht bijzetten. 39

Ook de verstekregeling voor de Staatse Raad van Brabant en in Leuven werd
gekenmerkt door herhaalde dagvaardingen, het verlies van achtereenvolgens de
declinatoire, dilatoire en peremptoire excepties, alsmede door het verstekvonnis na
verificatie van de eis.40 Hetzelfde kan worden gezegd van de Kortrijkse verstekproce-
dure, althans voor zover in de 'camere' van toepassing. In de 'vierschaar' werd echter
na de eerste dagvaarding niet opnieuw gedagvaard. De zaak werd na het niet-
verschijnen door de gedaagde automatisch naar de eerstvolgende gerechtsdag ver-
schoven. De gedaagde werd hiervan niet in kennis gesteld. Verscheen hij op deze
volgende gerechtsdag niet, dan werd zijn tweede verstek verleend. Na het derde
verstek werd de eis toegewezen, nadat bewijs was geleverd en door de schout was
gemaand.41

Geconcludeerd kan worden dat de regeling van het verstek van de gedaagde in elk
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geval bij de Brusselse en Staatse Raad van Brabant, het Hof van Holland en in Leuven
werd beheerst door de herhaalde dagvaardingen en het verlies van de mogelijkheid
diverse excepties voor te dragen.

4.2. 's-Hertogenbosch
Het verstek van de eiser werd voor's-Hertogenbosch geregeld in art. 6 Car. ord. Was
de eiser niet verschenen, dan moest na het uitroepen van de zaak op verzoek van de
gedaagde worden bewezen dat de gerechtsdienaar tegen de betreffende dag had
gedagvaard. Dit bewijs werd geleverd hetzij door de eed van deze functionaris, hetzij
door zijn schriftelijk relaas van de betekening. Als het bewijs was geleverd, verkreeg
de gedaagde 'oirlof om van den gerichte te scheydene', dat wil zeggen ontslag van de
instantie.42 Deze regeling van het verstek van de eiser kwam dus overeen met de gang
van zaken bij de Brusselse en Staatse Raad van Brabant, bij het Hof van Holland, in
Leuven  en in Kortrij k.

Art.  2.11  van de Bossche costumen  uit  1606 kwam hiervadr al enkele malen  ter
sprake. De bepaling betreft het verlenen van beschrijfbrieven. In het artikel wordt
gesteld  dat de impetrant  bij het niet-verschijnen  van de beschrevene '...obtineert
vonnisse ende adjudicatie van syne conclusie, onder blyckinge van de presentatie der
brieven'. Volgens Van Soemeren  leek het artikel in strijd met het geschreven recht.
Naar het geschreven recht zou niemand na 66n dagvaarding bij verstek worden
veroordeeld. Daarvoor waren drie dagvaardingen vereist. Art. 2.11 zou volgens Van
Soemeren steunen op art. 4 van het Privilegium Trinitatis. het Bossche stadsrecht uit
1330. Die bewuste bepaling betreft een geschil over een schuld. Het artikel gaat terug

op de beide oudste Bossche stadsrechten uit 1185/1195 en uit 1284 en luidt, voor zover
hier van belang, als volgt: 'ende eest dat die ghedaechde op den ghesetten dach niet
over enne coempt in den ghedinghe, soo heeft die clagher vervolght, daer hine voer
hadde doen ghedaghen...'. Volgens Van Soemeren verkreeg de impetrant  uit  art.
2.11 van de Bossche costumen evenals de klager uit art. 4 van het Privilegium Trinitatis
op de eerste gerechtsdag een vonnis. De tegenpartij die niet was verschenen, werd
geacht te hebben bekend. Het bewijs dat het verstek volkomen was, kon uit de
(beschrijf)brieven worden geput.43

De opvatting van Van Soemeren dat art. 2.11 op het Privilegium Trinitatis zou
steunen,  moet toch worden afgezwakt.   In  art.   2.11 is namelijk sprake  van  een
verstekvonnis. In het Privilegium Trinitatis is daarentegen het beginsel geformuleerd
dat verstek evenals bekentenis een vonnis overbodig zou maken.44

Behalve de Bossche costumen bevat ook de Caroline ordonnantie enkele belang-
rijke bepalingen. Art. 4 gaat over een gedaagde die, nadat de zaak was opgeroepen,
niet was verschenen. De eiser, die wel was verschenen, moest verklaren waarvoor hij
zijn tegenpartij had doen dagen of beschrijven. Daarop mocht hij verzoeken dat tegen
de niet-verschenen partij verstek zou worden verleend. Dit zou alleen onder twee
voorwaarden mogen gebeuren. Allereerst moest worden bewezen dat de tegenpartij
daadwerkelijk was gedaagd of ingeboden. Dit bewijs moest worden geleverd hetzij
door de eed van de gerechtsdienaar die had gedagvaard, hetzij bij zijn afwezigheid
door zijn schriftelijk relaas van de betekening. Ten tweede moest de eiser zijn eis
summier toelichten. De eiser kon in geval van persoonlijke acties die een gering
geldbedrag betroffen, met het afleggen van de eed volstaan. Daarna zouden de
schepenen 'navolgende huerer ouder costumen' de niet-verschenen verweerder bij
verstek veroordelen.
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Schilderij van Theodoor van Thulden, dat zich thans bevindt in het Bossche stadhuis. Het zinnebeeldt de
rechtsmacht van's-Hertogenbosch over de kwartieren van de Meierij. die worden uitgebeeid door vrouwen-
figuren met schild. (GA 's-Hertogenbosch, Historisch-Topografische Atlas, nr. 4856)
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Het voorgaande betrof het niet-verschijnen van de gedaagde onmiddellijk na de
presentatie van de zaak. Art. 8 Car. ord. bespreekt zijn niet-verschijnen in een iets
latere fase van de procedure, namelijk op de dag waarop moest worden geantwoord.
Volgens dit artikel zou verstek worden verleend als de gedaagde of zijn procureur op
die dag niet verscheen. Het verstekvonnis werd gewezen als de eis was toegelicht door
bescheiden en zo nodig door nader bewijs.

Samenvattend kan worden gesteld dat voor een verstekvonnis 66n dagvaarding
voldoende was. Van herhaalde dagvaardingen, zoals bekend bij de Brusselse en de
Staatse Raad van Brabant, het Hof van Holland, de Leuvense en (deels) de Kortrijkse
schepenbank, was dus geen sprake.

Niet alleen volgens de costumen en ordonnanties werd slechtsddn keer gedagvaard.
Het blijkt ook uit de diverse rollen. Zo staat op de rol van binnenzaken van 13 januari
1750 de zaak genoteerd van mr. Anthonij Johan de Vlieger tegen Adriaan Veders.
Blijkens de aantekening terzake legde De Vlieger zijn schriftelijke eis over, waarna
als volgt staat aangetekend: 'en want niemant en compareert versoeckt verstecq van
antwoort en adjudicatie van de eijsch en conclusie daar bij gedaan ende genomen
onder sommiere blijkinge van den gedaane ingeboden dienende dagh cum expensis'.
Hierna staat op de rol Obtinuit, dat wil zeggen dat de eis werd toegewezen. 45

Uit het voorgaande mag niet worden geconcludeerd dat de verstekprocedure met
de drie dagvaardingen in's-Hertogenbosch geheel onbekend was. Zij wordt namelijk
uitdrukkelijk vermeld in de 'Ordonnantie opte Maniere ende Stijl van procede-
ren...opt stuck vande gemeene middelen ontstaende binnen dese stadt van s'Herto-
genbossche'. Deze ordonnantie werd op 17 oktober 1631 door de Bossche hoogschout
en schepenen goedgekeurd en betrof de algemene belastingen.46 De ordonnantie
geeft aan hoe moest worden geprocedeerd bij geschillen over deze gemene middelen.
Verscheen de gedaagde na de eerste dagvaarding niet,  dan werd volgens de artt.  5,6
en 7 het eerste 'default' of verstek verleend. De gedaagde kon geen declinatoire
excepties meer opwerpen. Verscheen hij na de tweede dagvaarding nog niet, dan
verloor hij de mogelijkheid dilatoire excepties voor te stellen. Werd tegen hem na de
derde dagvaarding weer verstek verleend, dan verloor hij alle peremptoire ex-
cepties.

47

Het verstekvonnis, dat in 's-Hertogenbosch als regel na 66n dagvaarding werd
gewezen, kon worden tegengesproken, met als gevolg dat het proces werd overge-
daan. V66r 1527 kon het verstekvonnis 'na der costumen van oudts onderhouden'
driemaal voor de Bossche schepenbank worden tegengesproken, waarna nog refor-
matie of herziening door de Raad van Brabant mogelijk was.48 In 1527/1530 kwam
hierin verandering. Volgens art. 17 van de ordonnantie uit 1527 kon een vonnis slechts
66n keer worden tegengesproken, waarna nog reformatie kon volgen. In 1530 werd
deze bepaling in art. 23 overgenomen met de toevoeging dat degene die in 66n van de
twee eerste instanties bij verstek was veroordeeld nog een tweede keer mocht tegen-

spreken of contradiceren. 49

4.3.  De  Meierij
Het verstek van de eiser wordt in geen van de costumen uit de Meierij behandeld.
Intussen werd vermoedelijk in de praktijk op het platteland evenals in 's-Hertogen-
bosch tegen de eiser die niet was verschenen, verstek verleend. De gedaagde kreeg

50dan 'oirlof om van het gerecht te scheiden. Hij werd van de instantie ontslagen.
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Over het verstek van de gedaagde spreken de costumen uit de Meierij uitvoerig,
zoals uit onderstaande inventarisatie blijkt. Volgens art. 3 van de costumen van
Eindhoven uit 1547 werden partijen die op een gerechtsdag niet verschenen 'verste-
ken ende verreyckt met eenen lesten Vonnisse',  dat wil zeggen, het verstek  werd
verleend ('versteken') en de eis werd bij een verstekvonnis toegewezen ('ende ver-
reyckt met eenen lesten Vonnisse'). De samenhang met het Bossche recht blijkt uit
verwijzingen in de editie-Van Beusekom naar dit recht. Blijkens een noot bij de
genoemde bepaling uit de costumen van Eindhoven komt het artikel overeen met de
Bossche costumen, het Privilegium Trinitatis en de Caroline ordonnantie.51 In een
andere noot wordt verwezen naar de costumen van Bladel. Volgens art. 20 van deze
costumen, die in 1546 werden opgetekend, werd de niet-verschenen gedaagde 'gewe-
sen over verreyckt ende verhaelt als voer't geene daer hy voer aengesproecken is'. In
art.  1.14 van de costumen van Asten uit 1571 is eveneens sprake van een gedaagde die
niet was verschenen.52 Nadat van eis was gediend. werd de gedaagde bij verstek
veroordeeld. In de editie-Van Beusekom is ook deze bepaling voorzien van een noot
waarin wordt verwezen naar het Privilegium Trinitatis, de Bossche costumen en de
Caroline ordonnantie. Blijkens art. 7 van de costumen van Geldrop en van Heeze en
Leende uit 1571-1573 moest in procedures over een geldschuld lager dan tien gulden
op de eerste gerechtsdag worden geantwoord. Was de gedaagde niet aanwezig, dan
werd hij bij verstek veroordeeld. Was een hogere geldschuld aan de orde of moest een
eed worden afgelegd, dan werd het verstekvonnis tot de volgende gerechtsdag uitge-
steld. Art. 18 van de costumen van Reusel uit circa 1606 betreft in tegenstelling tot de
genoemde bepalingen het niet-verschijnen door de gedaagde op het jaargeding. De
gedaagde die voor het jaargeding was gedagvaard, tegen wie een eis was ingediend en
die niet was verschenen, werd volgens deze bepaling bij verstek veroordeeld. Het
laatste artikel waarop moet worden gewezen, is art. 25 van de costumen van Oirschot
uit 1607. Deze bepaling gaat niet terug op de ordonnantie voor de acht banken van
Kempenland noch op de Oirschotse reactie daarop uit 1544. Volgens art. 25 maande
de schout aan het einde van de gerechtsdag de schepenen om vonnis te wijzen. Alle
partijen tegen wie een eis was ingediend en die niet hadden geantwoord, werden dan
bij verstek veroordeeld.

Volgens de zojuist vermelde costumen werd het verstekvonnis dus evenals in
's-Hertogenbosch al na 66n dagvaarding gewezen. Van herhaalde dagvaardingen en
van het verlies van excepties was nergens sprake. 53

Blijkens sommige costumen konden de gevolgen van het verstekvonnis door de
schepenbank die het vonnis had gewezen, worden opgeheven. Volgens andere costu-
men werd het vonnis, als de gedaagde niet was verschenen, nog even aangehouden.
De oudste bepaling op dit terrein is art. 8 van de costumen van Oirschot, een bepaling
die grotendeels is ontleend aan de al vaker genoemde ordonnantie voor de acht
banken van Kempenland. Het artikel betreft een gedaagde die, nadat de zaak was
opgeroepen en de eis geopenbaard, noch persoonlijk noch door een gemachtigde had
geantwoord. De gedaagde die later op de gerechtsdag, als de schepenen nog ter zitting
waren, verscheen, zou alsnog in rechte worden ontvangen. Het verstekvonnis was dan
nog niet gewezen. Dit gebeurde pas op het einde van de gerechtsdag.54

Een andere bepaling is art. 3 van de costumen van Eindhoven uit 1547. Volgens dit
artikel, dat hiervoor al ter sprake kwam, werd het verstekvonnis uitgesteld als een
partij om wettige redenen niet kon verschijnen. Ook art. 20 van de costumen van
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Bladel uit 1546 kwam al aan de orde. Volgens deze bepaling werd aan het einde van de
gerechtsdag een verstekvonnis gewezen, behalve als de gedaagde alsnog verscheen en
kon  bewijzen  door een gewichtige reden eerder afwezig te zijn geweest."

Uit de costumen van Asten  uit  1571  zijn  de  artt.  1.15 en  1.16 van  belang.S6 Ver-
scheen de gedaagde op de door de vorster aangezegde gerechtsdag niet, dan zou
volgens beide bepalingen een veroordeling bij verstek volgen. Op de eerste gerechts-
dag daarna kon de gedaagde het verstek echter nog zuiveren, mits hij een gegronde
reden voor zijn verstek kon aangeven. Werd het verstek niet gezuiverd, dan werd het
vonnis ten uitvoer gelegd. Tot slot is er nog art. 7 van de costumen van Geldrop en van
Heeze en Leende uit 1571-1573. Ook volgens deze bepaling kon de gedaagde, nadat
een verstekvonnis was gewezen, alsnog in rechte worden ontvangen  als  hij  door een
wettige reden niet had kunnen antwoorden.

Uit het voorgaande blijkt dat de gedaagde dus al na 66n dagvaarding bij verstek
werd veroordeeld. Hij kon echter volgens sommige bronnen, nadat zijn niet-verschij-
nen was geconstateerd, alsnog in rechte worden ontvangen, zelfs als het verstekvonnis
al was gewezen.

Niet alleen uit de costumen, maarook uit de rechterlijke archieven van Kempen- en
Peelland blijkt dat de niet-verschenen gedaagde na 66n dagvaarding bij verstek werd
veroordeeld. Volgens de oudste dingrol  uit de Meierij,  die van Heeze en Leende,
werd in november 1536 door de schout op het einde van de zitting een 'leste vonnis'
gemaand. In het register staan vervolgens de namen genoteerd van een aantal gedaag-
den die niet waren verschenen en die daarom bij verstek werden veroordeeld. 57

Uit de rechterlijke archieven blijkt ook dat in het kwartier van Oisterwijk en van
Maasland al na ddn dagvaarding bij verstek werd veroordeeld. Zo verscheen op 19 mei
1701 Bastiaen van Deun als momber van de onmondige kinderen van wijlen Huijbregt
Reijnen voor de schepenen van Hoge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. Van Deun was
eiser, Adriaen Panenborgh gedaagde. Blijkens een rolaantekening waren de schrifte-
lijke eis, de akte van de dagvaarding en het relaas van de vorster overgelegd. Daarop
verzocht Van Deun, omdat de gedaagde niet was verschenen, verstek van antwoord
en adjudicatie of toewijzing van de eis. Hierop volgde een verstekvonnis.'8 Op de rol
van Lith van 22 juli 1711 staan twee verstekveroordelingen. In beide gevallen werd,
nadat was geaist, adjudicatie van de eis verzocht. waarna de verstekveroordelingen
volgden.59

Zeer uitgebreid komt de verstekprocedure nog ter sprake in het laatste procesdos-
sier uit het rechterlijk archief van Eindhoven. Dit dossier betreft de periode 1795-
1801. In een uitvoerig processtuk wordt voor de verstekprocedure onder andere
verwezen  naar de Bossche costumen,  naar de Caroline ordonnantie  en  naar het
Privilegium Trinitatis. Over dit stadsrecht wordt gesteld: 'Dat het Bossche privilegie
van 1329, nu bijna zes eeuwen oud, tegen het civiele en canoniecke regt en de
algemeene practijk van geheel Europa inliep, namentlijk, dat iemand op 66ne eenige
dagvaarding gecontumaceert zoude worden en finaal gecondemneert, daar die twee-
derlije wetten en constante practijk drie dagvaardingen vereijsschen...'.60

Hoewel de gedaagde in de Meierij evenals in 's-Hertogenbosch na 66n dagvaarding
bij verstek werd veroordeeld, werden in de dingrollen toch enkele voorbeelden
gevonden van het elders bekende systeem van herhaalde dagvaardingen. 61
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4.4. 's-Hertogenbosch - De Meierij
Op de relatie tussen stad en Meierij inzake het verstek moet hier wat dieper worden
ingegaan. Deze verhouding wordt behandeld in art. 2.9 van de Bossche costumen uit
1606. Het artikel luidt als volgt: 'Van contumatien op de dorpen in deser Meyerye
tegen partyen geobtineert, om de selve wederomme in recht ontfangen te worddene
als blyckt van onwetentheyt, mits betaelende die costen van retardatien'. De bepaling
kwam ook al voor in de twee eerste optekeningen van het Bossche gewoonterecht uit
1546-1547 en uit 1570. Het enige verschil tussen de drie redacties is dat de oudste

optekening spreekt van 'simpele contumacien'. In de twee laatste optekeningen is het
woord'simpele' weggevallen. De bepaling uit 1546-1547 werd omstreeds 1600 overge-
nomen in de tweede redactie van de costumen van Sint-Oedenrode. Daarin is dus ook
sprake van 'simpel verstek'.

Hoewel in de tweede en derde redactie van de Bossche costumen het woord
'simpele' niet meer voorkomt, betreffen ook deze optekeningen de zuivering van het
'simpel verstek'. Ten eerste stelde Van Soemeren in zijn commentaar op art. 2.9 beide
verstekken aan elkaar gelijk.62 Ten tweede verwees de stedelijke commissie die de
Bossche costumen moest onderzoeken in haar rapport uit 1638 ter ondersteuning van
art. 2.9 naar de 'alderoutste costuijmen deeser stadt'.63 Ten derde haalde deze com-
missie ter ondersteuning van art. 2.9 nog een turbe aan van 27 januari 1638. In deze
turbe is sprake van de 'purgatie van simpele conthumatie ten plattenlande...'.64

Wanneer kon het verstek door de Bossche schepenbank worden gezuiverd? Wan-
neer was er dus sprake van een 'simpel verstek'? Van Soemeren zegt daarover het
volgende. Het verstek van antwoord dat werd gevolgd door een zonder bewijslevering
gewezen vonnis, kon door de Bossche schepenbank worden gezuiverd. Aangezien in
de Meierij de meeste verstekvonnissen zonder bewijslevering werden gewezen, bete-
kende dit dus dat al deze vonnissen door de schepenen van's-Hertogenbosch konden
worden gezuiverd. Had de gedaagde echter geantwoord, dan kon het verstek van
repliek, dupliek etc. alleen worden gezuiverd als de plaatselijke schepenen nog geen
vonnis hadden gewezen.65 Art. 2.9 stelt aan de zuivering van het verstek nog twee
voorwaarden. Ten eerste moest er sprake zijn van 'onwetentheyt' van de kant van de
niet-verschenen partij. Ten tweede moesten de 'costen van retardatien' worden
voldaan. Volgens Van Soemeren diende het begrip onwetendheid erg ruim te worden
opgevat. Het verstek kon vanwege iedere oorzaak die de afwezigheid van de proces-
partij rechtvaardigde, worden gezuiverd.66 De bedoeling van de tweede voorwaarde
was blijkbaar dat de verweerder de kosten zou vergoeden die de tegenpartij door de
vertraging in de procesgang had opgelopen. Van Soemeren meende dat deze voor-
waarde in de praktijk niet meer werd gehanteerd.67

De Bossche gewoonte om in geval van'simpel verstek' beschrijfbrieven te verlenen,
riep bij de Brusselse Raad van Brabant weerstand op. De costumen van Leuven
werden in 1622 gehomologeerd, nadat een soortgelijke bepaling uit de redactie was
geschrapt. Een poging van de Raad van Brabant om ook de Bossche costumen op dit
punt te laten herzien, mislukte echter. Raadsheer De Weerdt, die waarschijnlijk met
dat doel in 1612 naar 's-Hertogenbosch was gekomen, stuitte op grote weerstand bij
de Bossche schepenen. Art. 2.9 bleef ongewijzigd en de Raad van Brabant bleef
brieven van cassatie vergunnen. Dit gebeurde bij voorkeur indien de schepenbanken
van Eindhoven, Boxtel en Oirschot bij een procedure waren betrokken.68Ter illustra-
tie geef ik hier een voorbeeld.
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Omstreeks 1617 speelde het volgende geval. Tegen een inwoner van het plaatsje
Best, dat onder de schepenbank van Oirschot viel, was door de Oirschotse schepenen
verstek van antwoord verleend. De eis was bij een verstekvonnis toegewezen of
geadjudiceerd. De gedaagde wendde zich daarop tot de schepenen van 's-Hertogen-
bosch  met  het doel weer in rechte te worden ontvangen. Een Bossche beschrijfbrief
werd verleend. De schepenen van Oirschot legden de zaak vervolgens voor aan de
Brusselse Raad van Brabant. Volgens hen had de gedaagde zich namelijk tot deze
justitieraad, waaronder zij rechtstreeks ressorteerden, moeten wenden. Hij had
moeten appelleren, tegenspreken, dan wel 'brieven van relievement precis' moeten
verzoeken. Bovendien was in dit geval na het verstek van antwoord een verstekvonnis
gewezen, zodat zuivering van het verstek niet meer mogelijk was. De Oirschotse
schepenen hadden dus een engere opvatting van het 'simpel' verstek dan Van Soeme-
ren. Deze schreef in de zaak voor de stad's-Hertogenbosch een deductie waarin hij bij
de Raad van Brabant het Bossche recht verdedigde om in deze kwestie beschrijfbrie-
ven te verlenen. In 1617 stelde de Raad de stad 's-Hertogenbosch in het ongelijk en
verleende brieven van cassatie. 69

5. EIS

5.1.  Algemeen
De middeleeuwse procedure had een mondeling karakter. Langzamerhand kwamen
er ook geschreven stukken in gebruik. In de bronnen uit de vijftiende en zestiende
eeuw duikt de strijd tussen het mondelinge en schriftelijke proces steeds weer op. 70

Vddr 1514 kon de eis in Leuven alleen mondeling worden voorgedragen. Dit bracht
nadelen met zich mee. De eiser veranderde namelijk dikwijls de aanspraak of eis.
Bovendien was het voor de rechters door het gebrek aan geschriften moeilijk om te
onthouden waarover werd geprocedeerd. Daarom werd in 1514 bepaald dat de eis in
zaken die de waarde van zes Rijnse guldens overtroffen, als regel schriftelijk moest
worden overgelegd. De mondelinge rechtspleging werd in Leuven echter nooit verbo-
den. Volgens Grauwels is het niet mogelijk aan te geven wanneer deze manier van
procederen in onbruik raakte. Wel kan worden gesteld dat de ordonnantie uit 1540 de
schriftelijke procedure heeft gestimuleerd."

In Kortrijk kon de eis in de jaren 1515-1621 zowel mondeling als schriftelijk worden
voorgedragen. Richtlijnen ontbraken. In de meer ingewikkelde zaken werd het
geschrift gebruikt.72

De Brusselse Raad van Brabant en het Hof van Holland kenden vanzelfsprekend de
schriftelijke eis. Willem van der Tanerijen stelde in zijn Boec van der loopender
practijken der Raidtcameren van Brabant, geschreven in de jaren 1474-1476, dat de
eiser zou aangeven hoe hij zou eisen, 'hetzije ierst bij monde ende naederhant bij
gescrifte:73 De betekenis van dit citaat is onzeker. De passage zou kunnen wijzen op
de schriftelijke vastlegging van de eerder in de procedure mondeling voorgedragen
eis.74 J.E. Loovens sprak in 1745 in zijn Practijcke, Stiel ende Maniere van procederen
in Haere Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant herhaaldelijk over de schrifte-
lij ke eis. Onduidelijk is echterof er in alle gevallen sprake was van een schriftelijke eis
en of dit geschrift vergezeld ging van een mondelinge toelichting.73 Gaillard heeft het
in zij n Le Conseil de Brabant uit 1898-1903 over 'la lecture des conclusions', dus over
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het voorlezen van de schriftelijke conclusie van eis, waarna de eis nog in het kort
mondeling werd toegelicht.76

Bij het Hof van Holland werd de eis blijkens een instructie uit 1531 in belangrijke
zaken met grote waarschijnlijkheid eerst mondeling voorgedragen, althans toege-

licht, en daarna schriftelijk overgelegd aan de tegenpartij. Een instructie uit  1579 laat

volgens Wedekind een overgaan zien naar de schriftelijke eis zowel bij de behandeling
van grote als van kleine zaken. 77

Voor de inhoud van de schriftelijke eis verwijzen zowel Grauwels, Monballyu als
Wedekind naar de Practijke Civile van Philips Wielant. De bekendheid van dit werk,
dat in 1519 was voltooid, bleef aanvankelijk beperkt tot de Raad van Vlaanderen en
de Grote Raad van Mechelen. Daarna drong het door tot de stedelijke en gewestelij ke
gerechten in Vlaanderen. Rond het midden van de zestiende eeuw was het ook in
Brabant en vermoedelijk eveneens bij het Hof van Holland bekend.78 Volgens Wie-
lant moest de eis in civiele zaken vijf elementen bevatten, namelijk: 'wie hy is die
heescht, wat hy heescht, voor wyen hy heescht, hoe hy heescht, ende wien hy
heescht.'79 In het zestiende-eeuwse Leuven bestond de eis allereerst uit een inleiding
waarin de namen, de titels  en de procesrechtelijke hoedanigheid  van de partijen
werden vermeld. Het gerecht werd aangeduid ten einde de competentie te verifitiren.
Ook bevatte de eis een aanbod tot bewijsvoering. In het middenstuk werden de feiten
artikelsgewijs uiteengezet. Tot slot werd de vordering geformuleerd, werden de
proceskosten gereclameerd en werd de schepenen om recht gesmeekt.80 voor Kort-
rijk blijkt uit Monballyu's onderzoek van enkele zestiende-eeuwse schriftelijke 'hee-
schen' dat deze de volgende elementen bevatten: de namen van de eiser en van de
gedaagde, de rechtbank en de kamer waarvoor de eis werd ingesteld, de feiten en de

juridische gronden waarop de eiser zich baseerde, de conclusie of korte samenvatting
van wat werd geeist. De feiten en de juridische gronden werden artikelsgewijs weerge-
geven.81 Ook volgens Loovens bevatte de schriftelijke eis in de procesgang voor de
Brusselse Raad van Brabant de namen van beide partijen. Daarna werd in artikelen
het fundament van de vordering weergegeven. Tot slot volgde de conclusie. 82

5.2.  's-Hertogenbosch
V66r 1527/1530 placht men de eis in 's-Hertogenbosch in het begin van de procedure
mondeling en summier voor te dragen, waarna de procureur van de 'aanlegger' of
eiser beloofde dat de op schrift gestelde eis binnen 66n of twee dagen zou worden
overgelegd. Dikwijls werd hiermee echter lang gewacht. Bovendien werd de inhoud
van de eis in het schriftelijk stuk vaak veranderd. Verder kreeg de wederpartij de op
schrift gestelde eis dikwijls niet meer onder ogen, zodat hij niet wist waarover werd
geprocedeerd.83

Tegen dit misbruik werd door de Caroline ordonnantie uit 1530 en door haar
voorgangster uit 1527 opgetreden. Volgens art. 39 van de ordonnantie uit 1530 zou de
eis 'het zy in gescrifte oft verbael nae heyssche van der materien' worden voorgedra-
gen. Naar gelang van de aard van het geschil moest de eis dus mondeling of schriftelijk
worden voorgedragen. De artt. 7 en 25 Car. ord. beantwoorden de vraag wanneer
mondeling of schriftelijk moest worden ge8ist. De eis zou op de eerste gerechtsdag
schriftelijk worden overhandigd in geval er sprake was van 'reele actien' en in geval
van 'personele actien' die een bedrag van tien Rijnse guldens of meer betroffen.84

83



Een vergelijking tussen de oude praktijk en de Caroline ordonnanties laat dus zien
dat vddr 1527/1530 de eis op de gerechtsdag summier en mondeling werd voorgedra-
gen. Deze mondelinge eis werd pas veel later in de procedure op schrift gesteld. De
Caroline ordonnantie uit 1530 geeft daarentegen evenals de ordonnantie uit 1527 als
regel dat de eis op de eerste gerechtsdag moest worden voorgedragen en wel monde-
ling of schriftelijk al naar gelang het geschil.

Art. 39 Car. ord. geeft aan uit welke elementen de eis moest zijn opgebouwd. De
voorspreker moest zowel in de mondelinge als in de schriftelijke eis de namen noemen
van de partij die hij vertegenwoordigde, alsmede van de tegenpartij. Hij moest verder
een conclusie formuleren. De artt. 7, 50 en 51 Car. ord. bepalen nog eens dat de
schriftelijke eis een conclusie moest bevatten. Verder moest het stuk zijn opgebouwd
uit verscheidene artikelen waarin alle feiten en omstandigheden waarop de eis was
gebaseerd, werden aangegeven. Elk feit moest in een afzonderlijk, genummerd
artikel worden geplaatst en duidelijk worden omschreven. Geen irrelevante argumen-
ten, beweringen of feiten mochten worden opgenomen. Alle processtukken moesten
verder  zo kort mogelijk  zijn,  om te voorkomen   dat de partijen onnodige kosten
zouden maken. De procureurs kregen namelijk een vergoeding voor elk blad uit de
schriftuur. Art. 50 geeft zelfs voorschriften omtrent het aantal regels per bladzijde en
het aantal syllaben per regel. De procureurs mochten in hun schrifturen geen schepen-
brieven, testamenten en dergelijke opnemen. Alleen de korte inhoud ervan was
toegestaan. De gedaagde kreeg een kopie van de schriftelijke eis. Desgewenst zou hij
ook een kopie ontvangen van of inzage hebben in de schepenbrieven of andere
geschriften waarop de eiser meende te kunnen steunen.

In de Bossche ordonnantie, die tussen 1530/1535 en 1558 werd gemaakt, wordt de
naleving bevolen van een aantal bepalingen uit de Caroline ordonnantie. In de eerste
plaats was namelijk gebleken dat niet alle procureurs gewoon waren elk feit waarop de
eis steunde in een afzonderlijk artikel te vermelden. Bovendien werden verwijzingen
naar het geschreven recht en de landrechten vermengd met de opsomming van de
feiten. Omdat een verwarde opbouw van de eis het getuigenverhoor bemoeilijkte,
werd in de Bossche ordonnantie nogmaals bepaald dat in de schriftelijke eis aan elk
feit een afzonderlijk artikel moest worden gewijd. Verwijzingen naar het recht
moesten gescheiden hiervan worden opgenomen. In de tweede plaats bleken de
procureurs in strijd met de Caroline ordonnantie de authentieke bescheiden waarop
de eis was gegrond eerst bij de bewijslevering over te geven. Ten derde waren zij ook
gewoon om de schepenbrieven en dergelijke in hun schrifturen volledig over te
nemen, hoewel zij daarnaast nog een kopie ervan overlegden. De procespartij werd
hierdoor op hoge kosten gebracht. Ook op deze beide punten werd de naleving van de
Caroline ordonnantie bevolen. 85

In de Albertine ordonnantie uit 1599 worden over de inhoud van de eis geen
wezenlijke opmerkingen gemaakt. Art. 14 gaat namelijk over de schrifturen in het
algemeen. De bepaling geeft het salaris dat de procureurs zouden ontvangen voor
iedere bladzijde die zij opstelden. Verder moest worden gewaakt tegen het misbruik
van de procureurs om te lange geschriften op te stellen met als doel hun inkomsten te
vergroten.

Samenvattend mag men dus stellen dat in de eis de namen van de eiser en zijn
tegenpartij moesten worden vermeld. Elk der feiten waarop de eis steunde, moest in
een afzonderlijk, genummerd artikel worden vermeld. De eis mocht alleen de korte
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inhoud van schepenbrieven en dergelijke bevatten en moest voorts van een conclusie
zijn voorzien.

Op de rol van binnenzaken werd het overleggen van de eis genoteerd. Zo staat op
de rol van 5 oktober 1535 aangetekend dat een eiser zijn op schrift gestelde eis 'infra
crastina', dus uiterlijk de volgende dag, zou overleggen.86 Overeen andere eiser werd

opgemerkt dat hij zijn schriftelijke eis 'ad XVa,n', dus over veertien dagen, zou
overleggen.m Op de rol van 1600 staat over een procureur vermeld dat hij 'pro actore' ,

dus voor de eiser, van eis diende.88 Op de rol van 1724 staat aangetekend dat de
procureur Rotterdam 'dient van aenspraecke'.89 Op de rot van ingeboden zaken werd
alleen genoteerd dat zou worden geeist op een rolzitting van binnenzaken. Op de rol
van ingeboden zaken van 1665 lezen we bijvoorbeeld 'actorproponet durante rotula in
de binnensaecken', eiser zal overleggen tijdens de rolzitting van de binnenzaken. Ook
staat aangetekend: 'De Bije proponet ad iam in de binnensaecken'. De procureur De
Bije zou dus adiam, dat wil zeggen adlam, ad primam, op de eerstvolgende rolzitting
van de binnenzaken de eis overleggen.91

Het rechterlijk archief van 's-Hertogenbosch bevat, zoals gezegd, een verzameling
processtukken en dossiers daarvan.91 Een voorbeeld van een schriftelijke eis uit 1603
is afkomstig uit deze verzameling. De eis bevat de volgende onderdelen. Allereerst
worden de namen van de eiser en van de gedaagde vermeld. Vervolgens wordt
aangegeven wat wordt geeist (betaling van 37 gulden) en waarom (geldlening). Ten
bewijze daarvan wordt een schuldbekentenis van de gedaagde vermeld. Aan het slot
volgt nogmaals de conclusie van de eiser: betaling van 37 gulden.92 Ook de eis in
schriftelijke stukken uit later tijd bevat deze elementen.93

5.3.  De  Meierij
In diverse costumen uit de Meierij wordt de eis ('aensprake', 'ticht', 'ticht ende
aenspraecke') meerdere keren terloops vermeld.94 Het mondelinge of schriftelijke
karakter van de eis komt slechts in enkele bepalingen ter sprake. De costumen van
Bladel uit 1546, van Asten uit 1571 en van Geldrop en Heeze en Leende uit 1571-1573

zijn op dit punt relevant. Volgens art. 2 van de costumen van Bladel werd op de
gerechtsdag geeist door de eiser of zijn procureur. Blijkens art. 3 verzocht de ge-
daagde, nadat was geeist, een kopie van de eis. Ook volgens art. 1.6 van de costumen
van Asten werd door de eiser op de dienende dag ge8ist. In de daaropvolgende
bepaling is sprake van een gedaagde die een kopie van de eis verzocht. Zowel volgens
de costumen van Bladel als van Asten moet er dus een schriftelijk stuk zijn geweest
waarin de eis was opgetekend. De gedaagde vroeg immers om een kopie van de eis.
Volgens art. 16 van de costumen van Geldrop en van Heeze en Leende waren de
procespartijen daar niet gewoon de eis of het antwoord op schrift te stellen. Daar
wilde men verandering in aanbrengen en daarom werd in de costumen bepaald dat de
procespartijen verplicht waren hun eis, antwoord etc. inscriptis, dus op schrift, over te
leveren. Had iemand een eis ingesteld, dan moest de op schrift gestelde vordering drie
dagen v66r de volgende gerechtsdag worden overgelegd, of zo lang daarvoor dat de
tegenpartij nog tijdig een kopie zou ontvangen. Het voorschrift hield toch geen
vernieuwing in. V66r 1571-1573 was de schriftelijke eis namelijk al in Geldrop
bekend. Op de rol van 28 november 1566 bijvoorbeeld staat genoteerd: 'Wouter
Cornelis dient van aensprake tegen Tielman Gyben ende salt tegen ten naesten over
geven in scriptis' .M
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In 1546 was de schriftelijke eis blijkens de costumen dus bekend in Bladel. Vddr dat
jaar wordt de op schrift gestelde eis al in een Oirschotse bron vermeld. Volgens een
Oirschotse dingtaal, die omstreeks 1539 moet zijn opgetekend, zou namelijk terstond
worden geantwoord, ''t en waer dat die aenspraeck met geschrifte gedaen waer', dus
tenzij schriftelijk was geeist.96

Het uitbrengen van een eis werd in de dingrollen op verschillende manieren aange-
tekend. Soms wordt alleen vermeld dat was geeist.w Soms staat aangetekend dat
mondeling ('verbalick') was geeist.w Soms werd aangetekend dat schriftelijk was
geeist of dat de schriftelijke eis zou worden overgelegd.99

Uit het voorgaande blijkt dus dat de schriftelijke eis, naast de mondelinge eis, al
vroeg in de Meierij bekend was.

6. ANTWOORD, REPLIEK EN DUPLIEK

6.1.  Algemeen
Nadat was geeist, was de gedaagde aan de beurt om te antwoorden. De eiser kon, als
hij wilde, op het antwoord reageren met een repliek, waarna de gedaagde kon
dupliceren. Beide termen vinden hun oorsprong in het Romeinse recht.'"

Uit het Romeinse recht stamt eveneens de litiscontestatie. In het vroeg-romeinse
proces per legis actiones bestond de litiscontestatie uit het in plechtige bewoordingen
opzeggen door de partijen van de procesformules. Het klassieke proces per formulas
liet deze rituele vorm vermoedelijk vallen. Partijen verklaarden zich aan het gerechts-
oordeel te onderwerpen, waardoor het geding aanhangig was gemaakt.lul

De litiscontestatie is ook bekend uit de civiele procedure in de Nederlanden. Ze was
volgens Grauwels in het zestiende-eeuwse Leuven 'het middenpunt en een zeer
gewichtig stadium  van het proces'.'02 Zowel Grauwels, Monballyu als Wedekind
verwijzen in het kader van de litiscontestatie naar de Practijke Civile van Philips
Wielant.103 Wielant zegt in dit verband het volgende: 'litiscontesteren is de sake vesten
voer den juge, t' welcke gebeurt als de verwerder kent oft loochent den heesch oft dat
hy eenich faict oft vermet voortstelt dat destructijf is vanden heessche, nemende den
fijn van geabsolveert te zijne'.'1 Volgens Wedekind betekent dit dat de gedaagde die
ten principale antwoordt of een peremptoire exceptie opwerpt, litiscontesteert.'05 Dit
laatste, het opwerpen van een peremptoire exceptie, wordt niet genoemd door Van
der Tanerijen. Hij zegt: 'Ende dit verantwoirden aldus int principael bij kennen ende
ontkennen gedaen, is ende wert geheeten litiscontestacie...: 106

Niet alleen de repliek, dupliek en litiscontestatie zijn van Romeinsrechtelijke
oorsprong. Ook het onderscheid tussen antwoord ten principale en exceptief verweer
stamt  uit het Romeinse recht. 101 De excepties waren  in drie groepen verdeeld,  die
hiervoor al ter sprake kwamen. Wielant noemt allereerst de declinatoire excepties.
De gedaagde kon er zich bijvoorbeeld op beroepen dat de rechter waarvoor de zaak
aanhangig was gemaakt, onbevoegd was. De tweede groep werd gevormd door de
dilatoire excepties. De gedaagde kon zo'n exceptie opwerpen tegen de advocaat van
de tegenpartij, omdat deze bijvoorbeeld niet onderlegd was 'inde rechten oft costuy-
men'. Tot de derde groep, die van de peremptoire excepties, hoorde bijvoorbeeld het
beroep op verjaring, betaling of kwijtschelding.'08  In de zestiende eeuw waren  de
declinatoire, dilatoire en peremptoire excepties bekend bij de Leuvense en de Kort-
rijkse schepenbank. 10'  Bij de Brusselse en Staatse  Raad van Brabant  en  bij  het  Hof
van Holland waren deze excepties ook bekend. 110
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Nadat was getist, was het, zoals gezegd, aan de gedaagde om te antwoorden. Aan
hem kon echter uitstel worden verleend. De civiele procesgang in het zestiende-
eeuwse Leuven kende diverse van deze'dilayen'. Allereerst kon aan de gedaagde een
dag van beraad worden verleend. Hem werd dan uitstel verleend om te antwoorden,
zodat hij van de eis kon kennisnemen en zijn verdediging kon voorbereiden. Na de
invoering van de rolprocedure bedroegen de procestermijnen in Leuven in principe
acht of veertien dagen naar gelang de woonplaats van de partij in wiens voordeel het
uitstel werd verleend. In de praktijk hielden de procureurs zich niet aan de voorschrif-
ten. Zij overschreden de procestermijnen, betaalden gewoonweg de opgelegde boete
en maakten onderlinge afspraken om aan de termijnen te ontkomen. Er waren dan
ook veel klachten over de duur van de processen en dat terwijl de rolprocedure in de
zestiende eeuw juist was ingevoerd om in de eerste plaats een snellere procedure te
waarborgen.

111

Aan de gedaagde die in de zeventiende en achttiende eeuw in een procedure voor
de Brusselse Raad van Brabant moest antwoorden, werd altijd een dag van beraad
toegestaan. Daarenboven kon nOg driemaal uitstel worden verleend, telkens van in
beginsel vijftien dagen. Een extra 'dilay' van vijftien dagen werd veelal ex gratia
toegestaan. Hierna kon de gedaagde nog drie verlengingen telkens van vijftien dagen

verkrijgen . In 1681 en 1691 werd door de Raad geprobeerd dit aantal terug te dringen.
Het bleek namelijk dat in de praktijk de procureur van de ene partij een verlenging
verkreeg als de procureur van de wederpartij ermee instemde. De eiser die op het
antwoord reageerde met een repliek kreeg in theorie maar vijftien dagen uitstel.  De
praktijk kende hem echter dezelfde'dilayen' toe die aan de gedaagde in de antwoord-
fase waren toegestaan. Dit gold ook bij het dupliceren. 112

In de instructie uit 1531 voor het Hof van Holland ziet Wedekind het verlangen om
de civiele procedure te versnellen. Het uitstel dat kon worden verkregen, was be-
perkt. De gedaagde kreeg als dag van beraad voor het voorbereiden van zijn antwoord
acht of veertien dagen. Dit 'dilay' mocht  door de rechter niet worden geweigerd.
Bosch laat zien dat de civiele procedure in de praktijk desondanks traag verliep. Ook
in Holland was het namelijk de gewoonte onder de procureurs elkaar voortdurend
uitstel te geven. 113

In Kortrijk kreeg de gedaagde die moest antwoorden, in theorie veertien dagen
uitstel. In de praktijk had hij in het begin van de zeventiende eeuw een uitstel van vier
of vij f weken. Ook de eiser kreeg bij het repliceren in theorie veertien dagen uitstel. In
de praktijk waren dit eveneens vier of vijf weken. De gedaagde die wilde dupliceren,
had ook recht op deze termijn. 114

6.2. 's-Hertogenbosch
De litiscontestatie had, zoals hiervoor bleek, volgens Wielant plaats op het moment
dat de gedaagde ten principale antwoordde of een peremptoire exceptie opwierp.
Ofschoon de litiscontestatie in de Caroline ordonnantie uit 1530, in haar voorgangster
uit 1527 en in de Bossche ordonnantie vervaardigd tussen 1530/1535 en 1558 niet
voorkomt, wil dat niet zeggen dat zij in 's-Hertogenbosch in die jaren onbekend was.
Op de rol van binnenzaken van 14 mei 1533 bijvoorbeeld komt de uitdrukking ante
litiscontestationem voor.'ls Zo'n 60 jaren later wordt in de artt. 3 en 20 van de
Albertine ordonnantie uit 1599 gesproken over 'antwoerde ende litiscontestatie'. In
de costumen van 's-Hertogenbosch uit 1606 wordt de litiscontestatie eveneens ver-
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meld, met name in de artt. 2.12 en 2.14.'16 Volgens Van Soemeren had zij plaats
wanneer de gedaagde ten principale antwoordde, dan wel een peremptoire exceptie
opwierp. 117 Van Soemeren stemt hierin dus overeen met Wielant.

De Caroline ordonnantie uit 1527/1530 zwijgt niet alleen over de litiscontestatie.
Ook over de tweedeling in verweer ten principale en exceptief verweer wordt niets
opgemerkt. De Bossche ordonnantie uit de periode 1530/1535-1558 gaat daar even-
min op in. In de oudste Bossche rolaantekeningen. die lopen van 9 oktober 1528 tot 9

118december 1529, wordt alleen heel in het algemeen over het antwoorden gesproken.
Dit geldt ook voor de aantekeningen op de rol van binnenzaken van 5,8 en 12 oktober
1535. Op 5 oktober 1535 bijvoorbeeld werd aan de kinderen van Goerts Gielis'dag ad
respondendum ad XV veraccordeert'.119 Er werd dus twee weken uitstel verleend om
te antwoorden. Over excepties wordt niet gesproken. Toch mag hieruit niet worden
geconcludeerd dat het onderscheid tussen principaal en exceptief verweer (nog) niet
bekend zou zijn. Op de rol van buitenzaken van 8 juni 1536 wordt namelijk melding
gemaakt  van een declinatoire exceptie. 110  In   1599   is   in   art.   7  van de Albertine
ordonnantie sprake van excepties in het algemeen, maar niet van de onderverdeling in
declinatoire, dilatoire en peremptoire excepties. De peremptoire exceptie wordt wel
uitdrukkelijk vermeld in art. 2.12 van de Bossche costumen uit 1606.

De eiser kon op het antwoord reageren door een repliek, waarna de gedaagde kon
dupliceren. Ook kon de eiser van mening zijn dat hij aan de eis niets meer had toe te
voegen. Hij persisteerde dan. De gedaagde moest daarna eveneens in plaats van
dupliek (loco duplice) persisteren.121 VOdr 1527/1530 placht in 's-Hertogenbosch niet
gere- of gedupliceerd te worden. Na de eis en het antwoord volgde onmiddellijk de
bewijsvoering. 132 Pas door de Caroline ordonnanties uit 1527 en 1530 werden de re- en
dupliek ingevoerd. 12' Deze vernieuwing werd onmiddellijk toegepast  want  al  in  de
oudste Bossche rol wordt het re- en dupliceren herhaaldelijk vermeld. Zo werd op 9
oktober 1528 in een concreet geval op de rol aangetekend dat de eiser zou repliceren
ad XV, dus over twee weken. In een ander geval werd'dag' verleend ad Octo. Aan de
gedaagde werd dus 66n week uitstel verleend. 124

Wat betreft het mondelinge of schriftelijke karakter van het antwoord. de re- en
dupliek kan veel van wat in de vorige paragraaf bij de behandeling van de eis is gezegd,
worden herhaald. Volgens art. 39 Car. ord. moest het antwoord evenals de eis naar
gelang de aard van het geschil mondeling dan wel schriftelijk worden voorgedragen.
Dit betekende dus dat bij 'reele actien', alsmede bij 'personele actien' die betrekking
hadden op een geschil inzake tien Rijnse guldens of meer, het antwoord en de re- en
dupliek schriftelijk moesten worden overgelegd.125

Wanneer moest worden geantwoord, gere- en gedupliceerd? De Caroline ordon-
nantie geeft enkele richtlijnen waarbij ook weer een onderscheid werd gemaakt
tussen grote en eenvoudige zaken. Over de eerste categorie gaan de artt. 7 en 9.
Volgens beide bepalingen moest de gedaagde op een door de schepenen aangewezen
gerechtsdag antwoorden. De gedaagde die dan verscheen, kon echter vanwege'merc-
kelycke redenen' uitstel verzoeken. De schepenen zouden daarop 'nae gelegentheyt
van der saken' beslissen. Ook het re- en dupliceren zou plaatsvinden op de door de
schepenen bepaalde dag. Over de tweede categorie, die van de eenvoudige zaken,
gaat art. 25. Bij deze zaken zouden partijen eveneens antwoorden. re- en dupliceren
op een door de schepenen bepaalde gerechtsdag. Blijkens art. 43 was het ook moge-
lijk dat de gedaagde meteen nadat was gedist, zou antwoorden. Centraal stond echter
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zowel bij de grote als bij de eenvoudige zaken de door de schepenen aangewezen
gerechtsdag.

Om te bekijken op wat voor termijn volgens de schepenen moest worden geant-
woord, heb ik de aantekeningen van drie willekeurige rolzittingen van binnenzaken
bestudeerd, namelijk die van 5, 8 en 12 oktober 1535. Elf rolaantekeningen betreffen
de situatie waarin was geeist en de schepenen een dag bepaalden waarop moest
worden geantwoord. In 66n geval moest op de eerstvolgende gerechtsdag worden
geantwoord. Twee keer werd een uitstel van vijftien dagen verleend en in acht
gevallen moest na een week worden geantwoord. 126

Ook de Albertine ordonnantie bevat enkele bepalingen die over de termijnen gaan.
Art. 3 van deze ordonnantie stelt dat aan de gedaagde die moest antwoorden,
tweemaal uitstel zou worden verleend. Na het tweede uitstel konden de schepenen
ambtshalve 'verstek salvo' verlenen en wel ad primam. Niet alleen in art. 3, maar ook
in de artt. 6, 7 en 24 wordt over het 'verstek satvo. gesproken. De betekenis van dit
begrip wordt verduidelijkt door een handschrift uit het rechterlijk archief van Asten.
Dit manuscript, dat uit de eerste helft van de achttiende eeuw dateert, bevat aanteke-
ningen over de stijl van procederen in civiele en criminele zaken en begint met een
'Korte inleijdinge tot de practijcke in de Meijerije van s' Bosch'. Deze inleiding is
opgebouwd  uit 130 bepalingen.   In de vijftiende bepaling staat:   '...ende  als  dan
versoeken, verstek satvo van antwoort, repliek dupliek etc.' Boven het woordje salvo
staat in het manuscript geschreven 'off behoudens'. Ter toelichting dient nog:  'Dat
den eijser versoekt dat den gedaagde versteeken mag sijn van antwoort repliek en
dupliek, indien hij gedaagde nu off ten naasten geen antwoort doet'. 127 Het 'verstek
salvo' was dus een verstek onder ontbindende voorwaarde. Toegepast op art. 3 Alb.
ord. betekent dit dat na het tweede uitstel verstek werd verleend satvo, behalve,
indien adprimam, dus op de eerstvolgende gerechtsdag, alsnog werd geantwoord. 128

De uitdrukking ad primam komt niet alleen voor in art. 3 Alb. ord. Art. 9 van deze
ordonnantie bepaalt dat nadat de zaak op de rol was gepresenteerd, uitstel zou
worden genomen ad primam, ad secundam, et tertiam, dus tot de eerste, tweede of
derde gerechtsdag. In art. 10 is sprake van een uitstel ad primam indien moest
worden geantwoord in zaken die van gering belang waren. Art. 11 bepaalt vervolgens
dat de gedaagde voor het repliceren uitstel zou hebben ad secundam of ad tertiam.
Art. 12 stelt tot slot heel in het algemeen dat bij belangrijke en moeilijke zaken uitstel
zou worden verleend ad secundam aut tertiam. 129

We zagen in art. 3 dat de schepenen in de antwoordfase na het tweede uitstel
ambtshalve'verstek salvo' konden verlenen. Uit het vervolg van art. 3 blijkt dat in een
latere fase van de procedure dit verstek al na het eerste uitstel kon worden verleend.
WeI wordt een aantal moeilijke gevallen opgesomd waarin door de schepenen ambts-
halve verder 'dilay' kon worden toegestaan.

De ongedateerde memories op het houden van de rol geven een model voor het
verloop van een civiele procedure.'30 Dat  was gedist, werd volgens de memories als
volgt op de rol aangetekend: 'N voor den aanlegger dient van aansprake in geschrifte
met beschede daar inne vermelt' :31 De gedaagde kon vervolgens uitstel verzoeken om
te antwoorden. Dit werd aldus op de rol aangetekend: 'Den gedaagde versoekt copije
en dag ten naasten'. Op de eerstvolgende gerechtsdag kon de gedaagde nogmaals
uitstel vragen. Dit werd als volgt genoteerd: 'N voor den gedaagden versoekt als nog
dag ten naasten'. Blijkens de memories was dit de laatste of peremptoire termijn. Op
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de volgende gerechtsdag verzocht de eiser tegen de gedaagde 'verstek van antwoort
salvo ad primam'. Dat de schepenen dit toestonden blijkt uit het woord obtinuit,  dat
op de rol werd aangetekend. Als vervolgens niet werd geantwoord, kon de eiser
toewijzing of adjudicatie van zijn eis verzoeken. De gedaagde op zijn beurt kon een
verstekveroordeling voorkomen door drie prolongaties of verlengingen van ieder drie
weken te verzoeken. Als daarna echter nog niet werd geantwoord, was een verstek-
veroordeling niet meer tegen te gaan. Werd wel geantwoord, dan kon de eiser
repliceren, waarna de gedaagde kon dupliceren. Zowel de eiser als de gedaagde kon
blijkens de memories dan weer als eerste uitstel'copije en dag ten naasten' verzoeken.
Op de volgende gerechtsdag werd 'verstek salvo adprimam' verleend. Daarna waren
zowel bij re- als bij dupliek drie prolongaties mogelijk.

In de Bossche rol van binnenzaken uit de achttiende eeuw en mogelijk uit het einde
van de zeventiende eeuw is een systeem van procestermijnen te ontdekken dat veel
overeenkomst vertoont met het systeem van de memories. Ter illustratie dient het
volgende geval. Op 13 januari 1750 werd de eis overgelegd in de procedure tussen
Laurens van der Stoven, eiser, en Johan van Rosmalen, gedaagde. Door de gedaagde
die zou antwoorden, werd toen een eerste uitstel, 'copie en dag', verzocht. Op 3
februari werd de peremptoire termijn verzocht en op 17 februari werd 'verstek van
antwoord salvo ad primam' verleend. Op de volgende gerechtsdagen, 3, 17 en 24
maart volgden drie prolongaties. De tussenpoos was hier telkens twee weken. Op 21
april, de eerstvolgende gerechtsdag na 24 maart, werd ten slotte geantwoord. '11

6.3. De Meierij
De litiscontestatie is een Romeinsrechtelijk begrip. Zij had plaats als de gedaagde
antwoordde of een peremptoire exceptie opwierp. Omstreeks 1530 was de litiscontes-
tatie in 's-Hertogenbosch bekend. Was zij toen ook bekend in de procedure voor
schepenbanken in de Meierij? De litiscontestatie komt in geen van de costumen uit
1546/1547 ter sprake. In de costumen van Geldrop en van Heeze en Leende uit 1571-
1573 komt het begrip voor het eerst voor. Art. 8 zegt namelijk: 'Item als daer
Aenspraecke ende Verantwoorden gebeurt sonder contumacie,  ende  lis is gecontes-
teert...'. Verder komt de litiscontestatie nog ter sprake in art. 12 van de costumen van
Bergeijk en Eersel uit 1606 en in art. 28 van de costumen van Reusel uit omstreeks
1606. Het valt op dat zij eveneens wordt vermeld in de Oirschotse dingtaal, die om-
streeks 1539 moet zijn opgetekend. In deze dingtaal wordt gesproken over 'provisien,
versocht aen den prinche oft zijnen raet in materien die favorabel zijn (...) welke provi-
sian men alsowel heeft gedaen ende sien doen nae de litiscontestatie als daarvoore'.
Deze passage maakt echter deel uit van een bespreking van de zaken die ter kennisne-
ming stonden van de hertog van Brabant of zijn kanselieren raad.133 Het citaat gaat dus
niet over de procesgang op lokaal niveau. Daarom is deze vermelding voor het beant-
woorden van de hierboven gestelde vraag niet van belang.

Afgezien van de vermeldingen in de costumen en de dingtaal heb ik nog onderzocht
of in een aantal dingrollen het begrip litiscontestatie staat aangetekend. In de oudste
rol uit de Meierij, die van Heeze en Leende uit de periode november 1536-november
1541 wordt de litiscontestatie niet vermeld.134 In de rol van Hoge Mierde, Lage Mierde
en Hulsel, die vanaf 1558 is bewaard, wordt de litiscontestatie voor het eerst op 25 mei
1571  vermeld. 135 Verder staat het begrip bijvoorbeeld aangetekend  op de  rol  van
Helmond van 16 mei 1580, op die van Dinther van 29 november 1595 en op die van
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Hilvarenbeek van 25 februari 1610.136 Ook jongere vermeldingen zijn te vinden,
bijvoorbeeld in de rol van Waalre van 7 september 1684, waar het antwoorden en het
litiscontesteren  in 66n adem worden genoemd.'37 De conclusie is in elk geval dat de
litiscontestatie in de Bossche rol van binnenzaken eerder wordt vermeld, dan in
dingrollen  uit de Meierij, hetgeen doet vermoeden  dat de litiscontestatie later  is

doorgedrongen in de lokale procesgang in de Meierij.
Over het onderscheid tussen principaal en exceptief verweer zijn de costumen uit de

Meierij nog zwijgzamer dan over de litiscontestatie. Edn van de weinige bepalingen
die van belang is, is art. 18 van de costumen van Reusel uit circa 1606. De bepaling
betreft iemand die op het jaargeding 'wordt gedaeght ende aengesproken, ende niet
en antwoort ten principaele'. Het artikel doet verrnoeden dat niet alleen het princi-
paal, maar ook het exceptief verweer bekend was. Over het onderscheid in declina-
toire, dilatoire en peremptoire excepties wordt in geen van de costumen gesproken.

Ook de oudste dingrol uit de Meierij, die van Heeze en Leende, zwijgt over het
principaalen exceptie f verweer.138 Dit geldt evenzeer voor de op 6dn na oudste rol, die
van Lith uit de periode 1551-1557.m Op de  rol van  Hoge en Lage Mierde en Hulsel
van 14 februari 1559 staat echter het woord 'exceptie' genoteerd. 14° Uit jongere
rolaantekeningen blijkt eveneens dat exceptief verweer werd gevoerd, bijvoorbeeld
uit notities op de rol van Helmond van 9 juli  1579 en van Heeze van 11 maart  1587.  Op
de rol van 18 november 1587 van Heeze staat genoteerd dat een dilatoire exceptie
werd opgeworpen. 141 Evenals de litiscontestatie werd dus ook het onderscheid tussen

principaal en exceptief verweer later in dingrollen uit de Meierij aangetekend, dan in
dingrollen uit 's-Hertogenbosch.

De re- en dupliek werden in 's-Hertogenbosch in 1527/1530 ingevoerd. Daarvddr
volgde op het antwoord onmiddellijk de bewijsvoering. Ook volgens de costumen van
Bladel uit 1546 volgde de bewijslevering op het antwoord. Van een re- en dupliek is
geen sprake.142 Zij worden pas vermeld in de costumen van Asten uit  1571 en in die
van Geldrop en van Heeze en Leende uit 1571-1573.143 Opderol van Heezeen Leende
uit 1536-1541 worden eenmaal het dupliceren en het quadrupliceren vermeld. Het
betreft daar echter een beschrijving van een proces voor de Raad van Brabant en dus
niet de procesgang voor de eigen schepenbank.144 Dat de re- en dupliek in de Meierij
later bekend worden dan in 's-Hertogenbosch blijkt ook uit het feit dat de rol van Lith
uit  1551-1557 de re- en dupliek nog helemaal niet vermeldt. 145

Wanneer moest worden geantwoord, gere- en gedupliceerd? In de costumen van
Oirschot, Bladel, Asten, Geldrop en Heeze en Leende komt deze kwestie aan de
orde. Art. 8 van de costumen van Oirschot gaat over een gedaagde die 'op ten
staenden voet eer andere partijen voert worden geroepen hem niet en verantwoordt
bij hem selven oft bij eenen gemechtichden'. De gedaagde die, hoewel te laat,
verscheen terwijl de schepenen nog zaten, zou alsnog in rechte worden ontvangen. De
bepaling stemt grotendeels overeen met de ordonnantie voor de acht banken van
Kempenland. De costumen doen vermoeden dat meteen nadat was geeist, of in elk
geval op dezelfde gerechtsdag, door de gedaagde moest worden geantwoord. Ook
volgens de Oirschotse dingtaal moest, nadat was geeist, onmiddellijk worden geant-
woord, tenzij de eis op schrift was gesteld. 146 In art. 3 van de costumen van Bladel uit
1546 is sprake van een gedaagde die een kopie verzocht van een op schrift gestelde eis,
alsmede uitstel om 'ten naesten', dus op de eerstvolgende gerechtsdag, te antwoor-

den. Volgens art. 1.7 van de costumen van Asten uit 1571 was men daar evenmin
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gewoon terstond te antwoorden als de eis op schrift werd gesteld. De gedaagde
verzocht uitstel tot de eerstvolgende gerechtsdag. Blijkens de daaropvolgende bepa-
lingen kon driemaal uitstel worden verkregen om te re- en dupliceren. Art. 8 van de
costumen van Geldrop en van Heeze en Leende vermelden in geval van re- en dupliek
slechts 66n uitstel. Verder zou volgens art. 7 van deze costumen bij minder belangrijke
zaken meteen, nadat was geeist, moeten worden geantwoord. Bij belangrijke zaken
moest op de eerstvolgende gerechtsdag worden geantwoord. Zowel de costumen van
Bladel, Asten, Geldrop en Heeze en Leende als de Oirschotse dingtaal kennen dus,
nadat was geeist, 66n uitstel om te antwoorden. Over een verder uitstel zwijgen de
costumen.

Blijkens de dingrollen was in schepenbanken in de Meierij tegen het einde van de
zeventiende eeuw en in de achttiende eeuw hetzelfde systeem van procestermijnen
bekend als in 's-Hertogenbosch. Dit systeem is terug te vinden in de hiervoor ge-
noemde memories op het houden van de rol. Enkele voorbeelden illustreren dit. Op
27 februari 1687 werd voor de schepenbank van Lith de schriftelijke eis overgelegd in
het geschil tussen mr. Aert van Poedroijen, eiser, en Dirck Dijckhoff, gedaagde. De
schepenen van Lith gaven daarop 'dagh voor den 1sten termijn'. Op de daaropvol-
gende gerechtsdag, 13 maart volgde de peremptoire termijn en op 10 april het 'verstek
satvo'. Op 24 april volgde ondanks een verzoek van de eiser nog geen toewijzing van
de eis. Dit gebeurde pas op de daaropvolgende gerechtsdag, 29 mei 1687. m Het
tweede voorbeeld heeft zich afgespeeld in Oss. Op de rol van Oss van 26 april 1702
staat aangetekend dat in het geschil tussen mevrouw van Oijen, eiseres, en Willem
Hermen, gedaagde, de schriftelijke eis werd overgelegd. Gedaagde verzocht'copie en
dag'. Op 24 mei, de volgende gerechtsdag, werd de zaak 'gecontinueerd'. Op 21 juni
werd de peremptoire termijn verleend. Op 6 september 1702 volgde het'verstek satvo
ad primam' en op 4 oktober de veroordeling bij verstek, omdat nog steeds niet was
geantwoord.148 Het derde voorbeeld betreft Oirschot. Op 7 december 1718 werd voor
de Oirschotse schepenbank de eis overgelegd in de zaak Jan Janse van der Ven, eiser,
tegen Jan van Laerschot, gedaagde. Op 25 januari 1719 werd aan de gedaagde de
peremptoire termij n verleend en op 1 maart volgde het 'verstek salvo ad primam'. Op
15 maart, 29 maart en 19 april werden drie prolongaties toegestaan en op 17 mei 1719
ten slotte nog een vierde ex gratia. 149 Het vierde voorbeeld speelde in Helmond.
Blijkens een aantekening op de rol werd op 4 mei 1724 de eis overgelegd in het geschil
tussen Johan Slootmakers, eiser, tegen Jan vander Veers, gedaagde. De gedaagde
verzocht kopie van de overgelegde stukken. Op 18 mei werd namens de eiser al
'verstek van antwoordsalvoad l am' verzocht.Dit werd doordeHelmondse schepenen
pas toegestaan op de daaropvolgende gerechtsdag, 11 juni. Op22 juni, 6 juli, 31 augus-
tus en 14 september 1724 verkreeg de gedaagde in totaal vier prolongaties, waarna hij
op 28 september 1724 zijn schriftelijk antwoord overhandigde. 150 Het vijfde voorbeeld
tot slot komt uit een Eindhovense dingrol, betreft de re- en duplieken bestrijkt de jaren
1790-1791. Nadatop 16oktober 1790 doormr. Hendrik van Rijsingen wasgeantwoord,
werd op 30 oktober'verstek van repliek salvopurge', behoudens zuivering, verleend.
Op 13 november, 27 november en 11 december 1790 volgden drie prolongaties. Op 15
januari 1791 werd uiteindelijk gerepliceerd. Op 19 maart 1791 werd 'verstek van du-
plieksalvo purge ad  1 am' verleend, waarna op 2 april, 14 en 28 mei 1791 weer drie pro-
longaties volgden. Ten slotte werd op 2 juli 1791 gedupliceerd.ifi
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7. BEWIJS

7.1.  Algemeen
Het kon zijn dat het proces, nadat partijen hun standpunten in de eis, het antwoord,
en de eventuele re- en dupliek etc. hadden uiteengezet. nog niet in staat van wijzen
was, omdat de feiten en het gewoonterecht waarop partijen zich baseerden, moesten
worden bewezen. Er bestonden verschillende bewijsmiddelen, zoals het schriftelijk
bewijs, het getuigenbewijs, de eed.m Het onderstaande spitst zich vooral toe op het
bewijs van feiten met behulp van getuigen.

Bij de Brusselse Raad van Brabant werd, als het proces nog niet in staat van wijzen
was, een tussenvonnis gewezen waarin partijen werden veroordeeld de feiten en
middelen  die zij hadden opgeworpen, op schrift te stellen.ls,  Ook  bij  het  Hof  van
Holland kon ieder der partijen door een tussenvonnis worden veroordeeld de aange-
voerde feiten op schrift te stellen. In het zestiende-eeuwse Leuven kon, toen154

eenmaal schriftelijk werd geprocedeerd, ter voorbereiding van de bewijslevering door
de eiser hetzij een kopie worden overgelegd van de eerder ingediende stukken, hetzij
een  geschrift met daarin  de  voor de bewijslevering relevante feiten.'SS In Kortrijk
stelde ieder van beide partijen voor de bewijslevering de aangevoerde feiten op
schrift.156 Dit gebeurde in verband met het antwoorden per verbum credit, vet non.
Deze aan het canonieke recht ontleende procedure was zowel bij de Raad van
Brabant, het Hof van Holland als bij de Leuvense en de Kortrijkse schepenbank
bekend. Op elk van de op schrift gestelde feiten werd door de tegenpartij geantwoord
met hetzij credo (ik erken), hetzij non credo (ik erken niet). De feiten die waren
erkend en waarop dus met credo was geantwoord, hoefden daarna niet meer te
worden bewezen. 157

Na het antwoordenper verbum credit,  vel non kon het getuigenbewijs beginnen. Bij
de Raad van Brabant, het Hof van Holland en ook bij de Kortrijkse schepenbank
werden de getuigen in het geheim verhoord. V66r 1540 had het getuigenverhoor in
Leuven in het openbaar plaats, dat wil zeggen voor meier, schepenen, secretarissen,
voorsprekers, procureurs en beide partijen. Hierin kwam verandering onder invloed
van de beginselen van geheimhouding en schriftelijkheid, beginselen die aan het
canonieke recht waren ontleend. Nd 1540 verliep het getuigenverhoor in Leuven als
volgt. Voorafgaand aan het verhoor, dat plaats had voor 66n of twee schepenen en een
secretaris, verklaarden de getuigen onder ede dat zij de waarheid zouden spreken en
dat zij hun verklaringen geheim zouden houden. Het verhoor gebeurde aan de hand
van schriftelijke stukken. Bij hun verklaringen moesten de getuigen de redenen van
hun wetenschap vermelden. De op schrift gestelde verklaringen werden aan het slot
van het verhoor door de getuigen bevestigd. Pas na afloop werden de verklaringen aan
de partijen bekend gemaakt. Het voordeel hiervan was dat partijen dan op de hoogte
waren van de stand van hun zaak.  Voor de Raad van Brabant werd de publikatie van
het getuigenverhoor, die bekend was uit het canonieke proces, in 1557 door Filips II
toegestaan . In 1611 werd in het Eeuwig Edict voor alle Nederlanden de publikatie van
het getuigenverhoor geordonneerd. 158

Volgens Wielant konden aan de partij die getuigenbewijs moest leveren 'drij
delaijen ordinaire' worden toegestaan. Deze drie termijnen waren ook bekend bij de
Brusselse Raad van Brabant, het Hof van Holland en de Leuvense schepenbank.
Onder bepaalde omstandigheden kon volgens Wielant een vierde 'extraordinaire'
uitstel worden toegestaan. Dit vierde 'ddlai de grAce' was eveneens bij de Raad van
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Brabant bekend. Voor de Leuvense schepenbank was na het derde uitstel soms zelfs

nog tweemaal uitstel mogelijk.159
Als de bewijsvoering was afgelopen, konden de partijen dienen van 'reprochen' en

'salvatien'.  De ene partij, bijvoorbeeld de verweerder, kon door te 'reprocheren' de
getuigenverklaringen of de getuigen zdlf van de tegenpartij aantasten. De eiser kon
zich dan door te 'salveren' tegen deze wraking verzetten. Het systeem van het
'reprocheren' en 'salveren' was bij de Raad van Brabant en het Hof van Holland

160bekend, evenals trouwens in Leuven en in Kortrijk.

1.2.  's-Hertogenbosch
Volgens  de  artt.   10  en   11  Car.  ord.  werd de bewijsvoering in 's-Hertogenbosch
voorafgegaan door een tussenvonnis. Beide bepalingen betreffen de situatie dat over
de feiten bewijs nodig was.161 Het antwoorden per verbum credit, vet non wordt
nergens in de Caroline ordonnanties uit 1527 en 1530, de Bossche ordonnantie uit
1530/1535-1558 en de Albertine ordonnantie uit 1599 vermeld.

Na het tussenvonnis volgde de bewijslevering. Volgens de opsomming van misstan-
den of 'abusen' waartegen in 1527/1530 werd gereageerd,  was de gezworen klerk
oudtijds gewoon de getuigen te verhoren. Dit verhoor gebeurde niet voor het gerecht,
maar in een apart vertrek. Er werd verhoord aan de hand van een mondelinge
'aandracht'. Daarin gaf de partij die getuigen produceerde voor het gerecht en in
aanwezigheid van de tegenpartij aan waarover de getuigen moesten worden ver-
hoord. In de 'aandracht' werden allertei zaken naar voren gebracht, ook al hadden
deze met de procedure niets van doen. De gezworen klerk verhoorde de getuigen aan
de hand van de mondelinge 'aandracht'. Hij moest daarbij op zijn geheugen afgaan.
De verklaringen werden door hem genoteerd. Dit gebeurde dikwijls summier zonder
de reden van wetenschap te vermelden. Vervolgens verscheen de klerk met de
getuigen voor het gerecht en las de verklaringen in aanwezigheid van de getuigen
voor. De partijen maakten dan dikwijls bezwaar, omdat de getuigen verder zouden
zijn ondervraagd dan mondeling was opgedragen. 162

Op diverse punten verschilde deze gang van zaken van die voor de Leuvense
schepenbank nd 1540 en voor de Raad van Brabant. Allereerst verhoorde de klerk
volgens de 'abusen' alleen. Ten tweede was er een mondelinge 'aandracht'. Schrifte-
lijke stukken werden niet genoemd. Ten derde werden de getuigenverklaringen voor
het gerecht en in aanwezigheid van de getuigen en partijen voorgelezen. Bij de Raad
van Brabant bleven de verklaringen, zoals bleek, tot 1557 geheim.

De eerste Caroline ordonnantie van 16 september 1527 zweeg over de vraag door
wie de getuigen werden verhoord. In antwoord op Bossche grieven stelde Karel V in
zijn brief van 26 december 1527 dat 66n ofnaar gelang van de zaak meer schepenen bij
het getuigenverhoor aanwezig zouden zijn. Daarop werd in 1530 in de vernieuwde
Caroline ordonnantie bepaald dat het getuigenverhoor moest plaatsvinden voor
tenminste 66n schepen en de griffier, zijn substituut of klerk of 6dn van de gezworen
klerken. 163 Volgens de tussen 1530/1535 en 1558 onder schout Jan van Brecht tot stand
gekomen Bossche ordonnantie werd de Caroline ordonnantie op dit punt niet nage-
leefd. Het kwam namelijk dagelijks voor dat partijen zich op eigen gezag tot een klerk
wendden. Deze verhoorde de getuigen. Hij schreef de verklaringen op, die daarna in
aanwezigheid van een schepen en van de getuigen werden voorgelezen en door de
schepen werden ondertekend. Daarom werd in art. 10 Bossche ord. bepaald dat de

94



daartoe aangestelde klerk slechts getuigen kon verhoren in aanwezigheid van 66n of
meer schepenen. De aartshertogen Albert en Isabella schreven in hun missive van 11

juli 1605 dat of een gezworen klerk of een notaris in de praktijk meestal getuigen
verhoorde. Opnieuw werd toen bepaald dat tan van de schepenen aanwezig moest

zij n. 164

Het eigenlijke verhoor van getuigen kon volgens art. 11 Car. ord. uitsluitend

plaatsvinden aan de hand van zogenaamde'billetten'. Daarin moest worden verwezen
naar de onderdelen uit de eerder overgelegde stukken, zoals de schriftelijke eis,
waarvan bewijs nodig was. Blijkens de Bossche ordonnantie hielden niet alle procu-
reurs zich aan de voorschriften betreffende de opbouw van de processtukken. Daar in
de 'billetten' naar deze schrifturen moest worden verwezen, werd het getuigenver-
hoor door de verwarde opbouw van de processtukken bemoeilijkt. 165

In de civiele procedure hoefden niet altijd processtukken te worden overgelegd. In

beginsel werd in 's-Hertogenbosch in minder belangrijke zaken, zoals bleek, monde-
ling geprocedeerd.t66 Het was mogelijk dat in de loop van zo'n mondeling proces

getuigenbewijs nodig was. In dergelijke gevallen moest volgens art. 27 Car. ord. een
'intendit' of 'interrogatorie' worden opgesteld. In dit stuk werden artikelsgewijs de
feiten opgenomen die eerder door bijvoorbeeld de eiser mondeling naar voren waren

gebracht. De gedaagde moest vervolgens bevestigen dat de feiten waren gesteld.
Alleen ten aanzien van deze feiten was bewijslevering toegestaan.

Iedere getuige moest volgens art. 60 Car. ord. afzonderlijk worden verhoord. De
verklaringen moesten getrouwelijk worden opgetekend. De redenen van wetenschap
moesten worden vermeld. Aan het einde van het verhoor zou de getuige zijn op schrift

gestelde verklaring bevestigen.
Wat de publikatie van het getuigenverhoor betreft, werd in de Caroline ordonnan-

tie uit 1527 bepaald dat na afloop van het verhoor aan de tegenpartij de namen van de

getuigen van de andere partij zouden worden bekendgemaakt. Ook zou aan hem een
kopie van de 'billetten', die dus de leidraad bij het verhoor waren, worden verstrekt.
Over de publikatie van de inhoud van de verklaringen werd echter niets opgemerkt.167

In antwoord op bezwaren vanuit 's-Hertogenbosch stelde Karel V in zijn eerder

genoemde brief van december 1527 dat de partijen ook een kopie van de getuigen-
verklaringen zouden krijgen.168 Dit antwoord werkte door in de Caroline ordonnantie
uit 1530. Zowel volgens art. 19 als volgens art. 60 zouden de partijen voortaan inzage

hebben in de op schrift gestelde verklaringen en/of daarvan een kopie ontvangen. In
de praktijk werden de verklaringen volgens de Bossche ordonnantie aan een schepen,
die door een partij of zijn procureur werd aangezocht, en aan de getuige voorgele-
zen.169 Van het voorlezen voor het gerecht, zoals vddr 1527/1530 gebeurde, is geen

sprake meer.
In de jaren vddr 1527/1530 verliep de bewijsvoering volgens de Bossche 'abusen'

zeer traag. 170 Daarom bepaalden de artt. 12 en 13 Car. ord. dat de partijen slechts
driemaal uitstel konden krijgen. Een vierde kon door de schepenen bij wijze van
uitzondering worden toegestaan. Ondanks deze strenge bepalingen verliep de bewijs-
levering ook nd 1530 niet erg vlot. De Bossche ordonnantie uit 1530/1535-1558 geeft
hiervoor twee redenen. Ten eerste maakten de procureurs geen onderscheid tussen
het getuigenbewijs enerzijds en het bewijs door schepenbrieven en andere schrifte-
lijke bescheiden anderzijds. Deze bescheiden werden ten onrechte in de fase van de

bewijslevering overgelegd. Zij moesten echter eerder samen met de eis, antwoord etc.
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worden overgegeven. Ten tweede stonden de procureurs elkaar vaker uitstel toe.  Dit
gebeurde zonder medeweten, ja zelfs tegen de zin van de partijen. Ook dit werkte
vertragend. Daarom werd in navolging van de Caroline ordonnantie opnieuw bepaald
dat slechts drie termijnen konden worden toegestaan. Ex gratia kon een vierde
termijn worden verleend. Deze regeling van de termijnen vertoonde dus veel171

overeenkomst met hetgeen Wielant schreef en met hetgeen hien'oor over Leuven, de
Raad van Brabant en het Hof van Holland is opgemerkt.

In de Albertine ordonnantie uit 1599 komt de vraag wanneer bewijs moest worden
geleverd slechts terloops aan de orde en wel in art. 3. Waarschijnlijk wordt met deze
bepaling bedoeld dat in geval van getuigenbewijs evenals in de antwoordfase driemaal
uitstel kon worden verleend. Het laatste uitstel was gekoppeld aan het 'verstek sa/vo'.
Over het vierde uitstel wordt niet gesproken.

Ook volgens de eerder genoemde memories op het houden van de rol kon driemaal
uitstel worden verleend. Daarna kon prolongatie worden verzocht bij de schepenen
en bij de Raad van Brabant. De partij die bewijs had geleverd, verzocht volgens deze
memories dat de getuigenverklaringen geheim zouden blijven totdat zijn tegenpartij
bewijs had geleverd. Hij legde tot slot nog een geschrift over, genaamd 'exhibitie met
emploij in forme van thoon', waarna hij afzag van verder bewijs.

Volgens een andere versie van de memories kon bij de bewijslevering vaker uitstel
warden verleend. Na het derde uitstel volgde een vierde ex gratia. De tegenpartij
verzocht, als ten tijde van de volgende rolzitting nog geen bewijs was geleverd, verstek
van 'thoon satvo ad primam'. waarna  nog  drie  prolongaties  mogelijk  waren:n  Dit
systeem van het verlenen van uitstel is in de praktijk bijvoorbeeld terug te vinden in
het geval van Jenneken van Gierle, weduwe van Jans van Cracht tegen Maeijken,
weduwe van Peter Huijben. Op 4 maart 1664 werd aan de gedaagde voor de derde
keer uitstel verleend om bewijs te leveren. Op 18 maart volgde het vierde en laatste
uitstel en op 22 april verzocht de eiseres verstek van 'thoon salvo ad lam' Daarna
volgden nog drie prolongaties. Uiteindelijk werd blijkens een aantekening op de rol
van 2 september 1664 geen bewijs geleverd.173

De 'reprochen' en 'salvatien' waren vOOr 1527/1530 al doorgedrongen tot de wijze
van procederen voor de Bossche schepenbank. Volgens de 'abusen' was de gang van
zaken als volgt. Na het antwoord volgde onmiddellijk de bewijslevering. In het kader
van hun 'principale waarheid' produceerden beide partijen hun getuigen. Daarna
volgde de 'schutwaarheid', die volgens de 'abusen' een reproche behoorde te zijn.
Ook voor deze 'schut' of'tegenwaarheid' werden getuigen opgevoerd. Daarna werd
door de eiser en de gedaagde achtereenvolgens gediend van'reprochen' en'salvatien'.
Ook in dat kader werd weer getuigenbewijs geleverd. In totaal werd dus wel viermaal
bewijs geleverd. In een reactie hierop werd in de Caroline ordonnanties uit 1527 en
1530 bepaald dat bij het 'reprocheren' en het 'salveren' geen getuigenbewijs kon
worden geleverd en ook geen stukken konden worden overgelegd. De bewijsvoering
was namelijk afgelopen, tenzij de schepenen nog een nadere bewijsvoering nodig
oordeelden. Ook mochten in de 'reprochen' en 'salvatien' geen nieuwe feiten worden
opgenomen. 174

In de Caroline ordonnanties, de Bossche ordonnantie en ook later in de Albertine
ordonnantie wordt nergens meer gesproken over de 'principale' en de 'schutwaar-
heid'. Deze termen horen blijkbaar bij de oude procesgang. 175 In twee Bossche turben
uit 1553 is echter toch iets van de oude procesgang terug te vinden. In de eerste turbe,
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die van 25 augustus 1553 dateert, komt namelijk nog de term 'schutwaarheid' voor.
Deze turbe gaat over het volgende. Nadat door een partij getuigenbewijs was gele-
verd, werd door de tegenpartij een schrifture van 'schutwaarheid' of 'reproche'
overgelegd waarin werd gesteld dat de getuigen van de tegenpartij uit haat en nijd
hadden gesproken.  In de turbe werd nu verklaard dat dit geen belediging was.176 De
tweede turbe dateert van 7 november 1553. Volgens deze turbe was het toegestaan
om, als getuigen 'valselijken' hadden verklaard, 'met contrarie waarheid te reproche-
ren',  dus met andere getuigen deze verklaringen te weerleggen. 1" Volgens de Caro-
line ordonnantie kon bij het 'reprocheren' geen getuigenbewijs meer worden gele-
verd. Vddr 1527/1530 gebeurde dit daarentegen w61.

Ondanks deze beide turben heeft de vernieuwing die door de Caroline ordonnantie
is ingevoerd, in de praktijk wel degelijk doorgewerkt. Al in de oudste rolaantekenin-
gen is namelijk nergens sprake  van een 'principale' en 'schutwaarheid'.   Op  de  rol

178staan uitsluitend het 'reprocheren' en 'salveren' aangetekend.
Samenvattend kan worden gesteld dat op het terrein van de bewijslevering door de

Caroline ordonnantie uit 1530 voor 's-Hertogenbosch vernieuwingen werden inge-
voerd. Deze betroffen de persoon die de getuigen verhoorde, het verloop van het ver-
hoor, de termijnen en de'reprochen' en'salvatien'. Doordeze veranderingen kwamen
de Bossche theorie en praktijk overeen met de ontwikkelingen elders.

1.3. De Meierij
In 's-Hertogenbosch werd de bewijslevering volgens de Caroline ordonnantie vooraf-
gegaan door een tussenvonnis. Ook in de costumen van Oirschot, van Bergeijk en
Eersel uit 1546 en 1606 en van Bladel is in respectievelijk de artt. 12, 8,19 en 3 sprake
van een schepenvonnis. 179 Verder werden volgens art. 1.8 van de costumen van Asten
partijen 'geadmitteert tot thoon'. Het woord 'ge-admitteert', dat wijst op een vonnis,
komt ook voor in art. 94 van de costumen van Reusel. 180 Evenals in 's-Hertogenbosch
was dus ook in de Meierij een tussenvonnis de grondslag voor de bewijslevering. In
geen van de costumen is sprake van het antwoordenperverbum credit, vet non. Ook in
enkele dingrollen die daarop werden nagegaan, wordt dit antwoorden niet vermeld. 181

Vermoedelijk was het dus evenals in 's-Hertogenbosch niet bekend.
Over de vraag wie de getuigen verhoorde en hoe het getuigenverhoor verliep, zegt

de Oirschotse dingtaal het volgende: 'Item dan begeert die voorspreeck aen den
schouteth, diegeen voort te doen eyschen die N tot sijnre waerheyt heeft doen
gedaegen. Ende alse aen den wa(r)f comen sijn, soe doet hij se doen volcomen ende
sweeren  van den schouteth.182 Ende  als sij volcomen sijn,  so seet die voirspreeck  tot
dengeenen  die daer volcomen sijn: deese punten gedreecht  N  aen u, goede mannen
die daer volcomen sijt, of 't u niet kenlijck en is, oft 'twes u daeraff kenlijck is, etc.
Item, dan gaen sij uut ende seggen: wij gaen ons beraeden, ende wij sullen bij den
clerck gaen ende laeten onse kondt schrijven. Ende dan comt die clerck in die
vierschaere, ende leest dat getuychenisse. Ende dan vraecht den schoutet dengeenen
die getuycht hebben, of 't hen woorden sijn. Sij seggen: jae. Dan sal u voirspreeck
seggen: heer schouteth, N genuecht sijn waerheyt op deese tijt, beheltelijck off hij
onrecht waerheyt hoorde leyden...'.183

Deze dingtaal vertoont op een aantal punten overeenstemming met de situatie
volgens de Bossche 'abusen'. Allereerst is er sprake van een verhoor door de klerk
buiten het gerecht. Verder werden de feiten die moesten worden bewezen, mondeling
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opgesomd. Ook werden de verklaringen in het openbaar in het gerecht voorgelezen.
Volgens de dingtaal moesten de getuigen dan nog verklaren dat hun woorden correct
op schrift waren gesteld.

Ook de costumen uit de Meierij gaan in op de vraag wie de getuigen verhoorde,
alsmede op het getuigenverhoor zdlf. Volgens art. 11 van de costumen van Oirschot,
dat is ontleend aan een ordonnantie uit 1544, werden alle getuigen 's maandags voor
de gerechtsdag ondervraagd, behalve als dit een heiligedag was. Dan zou op de
volgende dag in aanwezigheid van een schepen en klerk worden verhoord.

Volgens art.7 van de costumen van Bergeijk en Eersel uit 1546 verhoorde de klerk
aan de hand van een 'aandracht', een schriftelijk stuk waarin stond waarover de
getuigen moesten worden verhoord.   De   door de klerk genoteerde verklaringen
werden in aanwezigheid van schout, schepenen en getuigen in het openbaar voorgele-
zen. De getuigen moesten dan hun op schrift gestelde verklaringen bevestigen.

De costumen van Bladel uit 1546 bepalen in de artt. 7 en 8 dat de klerk aan de hand
van schriftelijke 'interrogatorien' verhoorde. Na de ondervraging verschenen de
getuigen in de vierschaar. De klerk las hun verklaringen voor en de getuigen zeiden of
hun  woorden  al  dan niet correct waren weergegeven.

Volgens art. 4 van de costumen van Eindhoven uit 1547 werden de getuigen door de
secretaris verhoord. Dit gebeurde in het geheim. Daarna werden de getuigenverkla-
ringen in het openbaar voor het gerecht gelezen.

De twee laatste bepalingen die moeten worden genoemd, zijn de artt. 29 en 31 van
de costumen van Reusel uit circa 1606. Volgens deze artikelen werden de getuigen
door de secretaris in tegenwoordigheid van twee schepenen verhoord. Dit verhoor
had plaats aan de hand van een leidraad, hier'intendit' genaamd. Aan het slot van het
verhoor vroeg de schout aan de getuigen of zij hun op schrift gestelde verklaringen
konden bevestigen. De inhoud ervan werd op dat moment nog niet openbaar ge-
maakt. Eerst nadat beide partijen getuigenbewijs hadden geleverd, werd op verzoek
van de tegenpartij een kopie van de verklaringen verstrekt.

Volgens sommige van de aangehaalde costumen, namelijk die van Bergeijk en
Eersel, Bladel en Eindhoven, verhoorde de klerk/secretaris dus alleen. In Oirschot en
Reusel waren echter ook de schepenen erbij betrokken. Een duidelijke ontwikkeling
laten de costumen uit de Meierij zien op het punt van de openbaarmaking van de
getuigenverklaringen. Volgens de groep uit 1546/1547 werden de verklaringen voor
het gerecht in het openbaar gelezen. Ook in's-Hertogenbosch gebeurde dit voor 1527/
1530 zo. In de Caroline ordonnantie uit 1530 werd echter bepaald dat de procespar-
tijen een kopie konden krijgen van de op schrift gestelde getuigenverklaringen. In de
praktijk werden de verklaringen volgens de Bossche ordonnantie toch voorgelezen,
maar anders dan in de Meierij gebeurde dit niet in het gerecht. In de costumen van
Reusel uit circa 1606 is ook sprake van een kopie van de getuigenverklaringen. Het in
het openbaar voorlezen, bekend uit de oudste costumen, wordt dan niet meer
genoemd.

Het tijdstip van de bewijslevering komt in de Oirschotse dingtaal aan de orde. Over
de bewijslevering door de eiser wordt opgemerkt: 'Dan vraecht die schouteth, wat tijt
ende wanneer. 't Vonnisse: Aldus wijsen die scheepenen voor recht: een aenlegger sal
sijn waerheyt bij hem hebben, ende leyden se also als recht is. Dan moet d'aenlegger
sijn waerheyt terstont leyden'.184 Over de gedaagde gaat het volgende citaat: 'Item dan
begeert des voorgengers voirspreeck aen den schouteth, den schepenen gemaent te
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hebben, tot wat tijde ende wanneer die voorganger sijn waerheyt leyden sal. 't
Vonnis: aldus wijsen die scheepenen voir recht: heeft N sijn waerheyt bij hem, hij sal
se leyden; ende heeft hij se niet bij hem, so sal hij se leyden over vertien nacht, oft in 't
naeste gedinge, oft also haest als recht is. Dan so heeft die voorganger voer sijn
waerheyt terstont te leyden, oft in 't naeste gedinge'.'KS Volgens deze citaten  kon de

gedaagde dus ook bewijs leveren op de eerstvolgende gerechtsdag (na het tussenvon-

nis) of zo snel als nodig was. De eiser zou onmiddellijk bewijs leveren. Elders worden
op deze laatste regel enkele uitzonderingen geformuleerd. Werd namelijk over een
onroerend goed geprocedeerd of over een schuld, dan kon ook de eiser op de
eerstvolgende gerechtsdag bewijs leveren. 186

Volgens de procesgang zoals neergelegd in de Oirschotse dingtaal, kon de gedaagde
dus onmiddellijk, op de eerstvolgende gerechtsdag of zo snel als nodig was, bewijs
leveren. De eiser zou eveneens onmiddellijk of op de eerstvolgende gerechtsdag
bewijzen. Werd in de costumen uit de Meierij op dit punt hetzelfde systeem gevolgd
als in de dingtaal was neergelegd, of kende men het systeem van de drie termijnen en
de vierde ex gratia, dat ook in de Caroline ordonnantie is verwoord?

Volgens de artt. 18 en 19 uit de costumen van Oirschot, beide gebaseerd op een
ordonnantie uit 1544, kon aan de gedaagde 66nmaal uitstel worden verleend. Dit is in
overeenstemming met de dingtaal. Volgens art. 8 uit de costumen van Bergeijk en
Eersel uit 1546 werden partijen veroordeeld om op de eerstvolgende gerechtsdag
bewijs te leveren. Ook dit laat zich rijmen met de dingtaal. In de praktijk, zo staat in
deze costumen, werd de bewijsvoering echter langdurig uitgesteld.

De costumen van Bladel uit 1546 bepalen in art. 3 dat het bewijs door de eiser

terstond of op de eerstvolgende gerechtsdag kon worden geleverd. De eiser kon in
totaal driemaal uitstel krijgen. Vervolgens kon ook door de gedaagde op drie achter-
eenvolgende gerechtsdagen bewijs worden geleverd. Enerzijds is dus in de costumen
van Bladel sprake van het bewijs op de dag zelf of op de eerstvolgende gerechtsdag.
Dit doet denken aan de dingtaal. Anderzijds worden de drie termijnen vermeld, die
ook bekend zijn uit de Caroline ordonnantie.

Volgens de artt. 1.8 en 1.9 van de costumen van Asten uit 1571 konden zowel de
eiser als de gedaagde driemaal uitstel krijgen. Deze drie termijnen worden ook
genoemd in de costumen van Geldrop en van Heeze en Leende uit 1571-1573.
Daarnaast werd volgens deze costumen aan de eiser en de verweerder vanwege een
belangrijke reden een vierde termijn ex gratia toegestaan. Tot slot hadden ook
volgens art. 30 van de costumen van Reusel uit circa 1606 zowel de eiser als de
verweerder drie opeenvolgende gerechtsdagen om bewijs te leveren. Er waren dus
drie termijnen. Aan de gedaagde werd bovendien een extra termijn toegestaan als hij
door het afleggen van een eed bewees met de vorige termijnen onbekend te zijn
geweest.

Ook wat betreft de terrnijnen waarbinnen bewijs werd geleverd, laten de costumen
uit de Meierij dus een ontwikkeling zien. De bepalingen uit de costumen van Oirschot,
Bergeijk en Eersel en Bladel passen bij het systeem van de Oirschotse dingtaal. In de
costumen van Bladel vinden we echter ook het systeem van de drie termijnen terug,
onderanderebekenduitde Carolineordonnantie. Indecostumen van Asten, Geldrop,
Heeze, Leende en Reusel, die later dan de zojuist genoemde werden opgesteld, is het
systeem van drie termijnen eveneens terug te vinden. Het oude systeem van onmiddel-
lijk of zo spoedig mogelijk bewijs, dat ook uit de Oirschotse dingtaal bekend is, wordt
dan echter niet meer genoemd.
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Evenals in's-Hertogenbosch zijn in de Meierij de 'principale' en de 'schutwaarheid'
bekend geweest. Een praktijkvoorbeeld illustreert dit. Omstreeks 1530 werd voor de
schepenbank van Vught geprocedeerd door Lambrecht vanden Borne als gemach-
tigde van Frans van Broeckhoven tegen Wouter Yewenszn. over het bezit van een
onroerend goed. De schepenen van Vught wisten niet hoe zij zouden beslissen en
legden daarom het geval voor aan de Bossche schepenen. Zij gingen dus in 's-Herto-
genbosch te hoofde. Daartoe werd het verloop van de procedure voor de Vughtse
schepenbank op diverse vellen papier opgetekend. Deze vellen werden tot een lange
reep aan elkaar genaaid, die, opgerold, nog steeds in het Bossche rechterlijk archief
wordt bewaard. Onderaan deze rol staat het hoofdvonnis van de Bossche schepen-
bank genoteerd, inhoudende dat de gedaagde voorlopig in het bezit van het onroe-
rend goed zou blijven. Daaraan voorafgaand staat het verloop van de procedure in
Vught beschreven. Eerst worden de'aanspraak' of eis en het antwoord vermeld. Aan
beide partijen was bij vonnis toegestaan om bewijs te leveren. Daarom volgde na het
antwoord de 'principale waarheid' van de eiser, Lambrecht vanden Borne. Deze
'waarheid' bestond uit de getuigenissen van zes personen. Aan het einde daarvan staat
'hier mede sluyt Lambrecht voersz. zijn principael waerheyt'. Daarna staat de 'princi-
pale  waarheid'  van de gedaagde, Wouter Yewenszn., genoteerd. Deze legde  drie
Bossche schepenbrieven over en verwees verder naar de rechtsregels omtrent de
verjaring. De 'schutwaarheid' van de eiser bevatte onder andere enkele getuigen-
verklaringen. Die van de gedaagde bevatte een verklaring van hemzelf, alsmede
getuigenissen van de schepenen van Vught.187

In de Oirschotse dingtaal komt de 'waarheid' verschillende keren aan de orde,
bijvoorbeeld in het volgende citaat: 'Dan sal u voirspreeck seggen: heer schouteth, N
genuecht sijn waerheyt op deese tijt, beheltelijck off hij onrecht waerheyt hoorde
leyden, dat hij die met betere waerheyt schutten mach of 't noot is'.188 De term
'salvatie' komt in de dingtaal slechts 66nmaal voor. Na over de 'waarheid' en 'schut-
waarheid' te hebben gesproken, wordt namelijk gesteld: ' 't Vonnis om den aenlegger
sijn salvatie te leyden: aldus wijsen die schepenen voir recht, dat hij sijn salvatie nu oft
ten naesten leyden ende sluyten sal also als't recht is. 't Vonnis om den voirgenger sijn
salvatie te leyden: aldus wijsen die schepenen voir recht, dat die voorgenger sijn
salvatie nu oft ten naesten leyden ende sluyten sal als 't recht is'.im Vermoedelijk
betreft het'salvatie leyden' uit dit citaat ook weer het leveren van bewijs. De strekking
van wat over de 'salvatie' wordt gezegd, is namelijk niet wezenlijk verschillend van
wat daaraan voorafgaand over de'waarheid' en 'schutwaarheid' is gezegd. Evenals de
dingtaal noemt ook art. 19 van de costumen van Oirschot, dat teruggaat op een
bepaling uit 1544, in 66n adem de oude termen 'principale' en 'schutwaarheid' en de
nieuwe term 'salvatie'.

Ook in enkele andere costumen komen de oude en de nieuwe termen naast elkaar
voor, namelijk in de costumen van Bladel uit 1546, van Asten uit 1571 en van Geldrop
en Heeze en Leende uit 1571-1573.w

In de costumen van Reusel uit circa 1606 komen de oude termen niet meer voor.
WeI wordt in art. 31 gesproken over de'reprochen' en 'salvatien'. De bepaling betreft
de partijen die 'van thoon hebben geconcludeert', dus de bewijsvoering hebben
beeindigd. Daarna hadden deze partijen'elck henne termijnen van Reproche, Salva-
tie, ende finael Conclusie, sonder daer uyt gehouden wesen Copye te geven, dan
alleenelijck van de Reprochen'. Het dienen van 'reprochen' en 'salvatien' gebeurde
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dus door het overgeven van schriftelijke stukken. Over het leveren van bewijs werd
niet meer gesproken.

Niet alleen in de costumen maar ook in de diverse dingrollen uit de zestiende eeuw
komen de oude termen voor. 191 Zelfs in het begin van de zeventiende eeuw worden de

'principale' en 'schutwaarheid' nog in de dingrollen vermeld. Zij staan bijvoorbeeld
aangetekend op de rol van Hilvarenbeek uit de periode 25 februari 1610-10 februari
1611  en  op  de  rol van Tilburg en Goirle uit 1627.'92 Op de  rol van Heeze  van  24
november 1611 staat het geval vermeld van Peter Hoirs of zijn gemachtigde tegen
Arndt Lobben. Van de zijde van de eiser werd blijkbaar ter verdediging opgemerkt
dat men volgens de oude costumen van procederen voor deze schepenbank en de
omliggende banken van oudsher altijd gewoon was 'te dienen van principale waer-
heyt'.m Enkele jaren later, namelijk in 1629, staan de 'principale' en de 'schutwaar-
heid' niet meer vermeld op de rol van Oirschot. Evenmin komen deze oude termen

dan nog voor op de rol van Hilvarenbeek uit de periode 27 oktober 1639-6 april 1640,
alsmede op de rol van Eindhoven die begint in januari  1654 en loopt tot juli 1657.'94

Het blijkt dus dat pas in de eerste helft van de zeventiende eeuw deze oude
begrippen verdwijnen, zodat de ontwikkeling ook op dit punt in de Meierij achterliep
bij 's-Hertogenbosch.

8. SLOTFASE VAN DE PROCEDURE

8.1.  Algemeen
In Leuven werd het proces in de zestiende eeuw in staat van wijzen gebracht doordat
partijen verklaarden in de zaak te concluderen, dus af te zien van verdere proceshan-
delingen, alsmede het oordeel van de rechters af te wachten. Als partijen schriftelijke
stukken hadden gewisseld, moesten deze stukken bovendien worden overgelegd,
voorzien van een inventaris. 195

Voor de Brusselse Raad van Brabant concludeerden partijen in de zaak nadat was

gedupliceerd. Ieder der partijen verklaarde dan de debatten voorgesloten en verzocht
om recht. De Raad kon vervolgens, zoals hiervoor bleek, bewijslevering nodig oorde-
len, waarna bij het overhandigen van de op schrift gestelde 'salvatien' opnieuw werd
geconcludeerd en om recht verzocht. Binnen 48 uur werden de gewisselde stukken ter
voorbereiding van het definitieve vonnis overgelegd, gefourneerd, ook hier voorzien
van een inventaris. 196

Bij het Hof van Holland verklaarden partijen af te zien van verdere opmerkingen en
produkties. Het was echter de rechter die in de zaak concludeerde.197 Ook in Kortrijk
was dit zo.'98 In Leuven  en bij  de  Raad van Brabant werd daarentegen, zoals bleek,
door de partijen in de zaak geconcludeerd.

In Leuven beraadslaagden de schepenen die een vonnis moesten wijzen v66r 1540
in het openbaar. Na dat jaar kwamen zij in speciale vergaderingen bijeen. Vanaf toen
ontvingen partijen een akte van het vonnis. Daarin werd geen motivering opgeno-
men. V66r 1540 was in beginsel uitsluitend de mondelinge uitspraak bekend.199 Het
vonnis bevatte meestal ook een veroordeling in de proceskosten. In Leuven hanteerde
men de aan het canonieke recht ontleende regel dat de in het ongelijk gestelde partij in
de kosten werd veroordeeld. De winnende partij stelde een onkostenstaat op, waarna
de verliezer vermindering van de proceskosten kon bepleiten door een zogenaamde
'diminutie'.200
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8.2. 's-Hertogenbosch
Partijen moesten na het re- en dupliceren of het persisteren om recht verzoeken.
Zoals uit par. 7.2 bleek, konden zij dan tot bewijslevering worden veroordeeld. Als de
schepenen dit niet nodig oordeelden, moesten partijen, opdat kon worden gevonnist,
een inventaris opmaken van alle gewisselde stukken. Art. 10 Car. ord. bepaalt dit.
Verderop in de Caroline ordonnantie, namelijk in art. 16, komt het geval ter sprake
dat partijen wel bewijs hadden geleverd. Beide partijen moesten dan  bij het overge-
ven van de 'salvatien', in de zaak sluiten en recht verzoeken. Deden zij dit niet zelf,
dan verklaarden de schepenen bij vonnis de zaak voor gesloten. Binnen veertien
dagen na het sluiten moest door ieder van de partijen een inventaris van de stukken
worden opgemaakt. Samen met de inventaris moest volgens art. 10 Car. ord. het
complete procesdossier aan het gerecht worden overhandigd. Daartoe zou de griffier
volgens art. 19 Car. ord. op verzoek van partijen aan hen akten verstrekken over het
verloop van het proces. 201

Volgens de Caroline ordonnantie was een proces dus in staat van wijzen als door
partijen in de zaak was gesloten en om recht was verzocht. Bovendien moest ieder der
partijen het procesdossier, voorzien van een inventaris, aan het gerecht hebben
overgelegd. Er bestond op dit punt veel overeenkomst met Leuven en de Raad van
Brabant.

Het in staat van wijzen brengen werd ook op de rol aangetekend. Zo staat op de rol
van 9 oktober 1528 vermeld dat Pelgrom Peterszn. de 'salvatien' overgeeft en 'sluiten
hier mede partijen en begeren recht en zullen inventaris maken' naar oude ge-
woonte.202 Ook in de memories op het houden van de rol wordt het sluiten in de zaak
en het verzoeken om recht genoemd. Tevens wordt daarbij aangetekend dat de
partijen een geheime 'schriftuur van deductie of advertissement van regt', waarin de
standpunten nog eens konden worden toegelicht, konden overleggen.

In 's-Hertogenbosch kon v66r 1527/1530 volgens 66n van de 'abusen' een vonnis
uitsluitend worden gewezen als beide partijen om recht hadden verzocht. Omdat dit
bezwaarlijk was, werd in 1527 en in 1530 bepaald dat als schepenen het proces hadden
bestudeerd, op verzoek van slechts 66n van de partijen al vonnis kon worden
gewezen. 203

De schepenen konden in eenvoudige zaken onmiddellijk vonnis wijzen. In andere
gevallen moesten zij op het stadhuis de vonnissen voorbereiden. 204 Het vonnis moest
in het openbaar worden uitgesproken en door de griffier worden geregistreerd. Had
hij anders geregistreerd dan was gevonnist, dan konden partijen zich daarover bekla-
gen.ms Volgens 66n van de 'abusen' uit 1527/1530 was men gewoon alleen dan aan
partijen een akte van het vonnis te geven als daarom werd verzocht. In deze akte werd
het verloop van het hele proces weergegeven. De Caroline ordonnantie uit 1527
bepaalde daarop dat aan partijen die daarom verzochten een akte moest worden
afgegeven die echter naast de conclusies van eiser en gedaagde enkel nog het dictum
(de eigenlijke beslissing) zou bevatten.206 Deze bepaling werd in 1530 overgenomen in
art. 18 Car. ord. In art. 55 werd er toen verder nog op gewezen dat partijen konden
verlangen dat in de akte enkele van hun argumenten werden weergegeven. De griffier
kon alleen op uitdrukkelijk bevel van de schepenen hieraan tegemoet komen.

Het Bossche rechterlijk archief bevat blijkens de voorlopige inventaris diverse
series waarin vonnissen staan opgetekend. De belangrijkste registers volgen hier.
Allereerst is er het register van 'vonnissen ordinaris'. Dit begint in 1538 en loopt
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door tot 1810. De vonnissen in dit register beginnen volgens de inventaris met het
woordje 'Gesien'. Een voorbeeld uit deze serie is het vonnis gewezen op 13
februari 1682 in de zaak tussen Nicolaes van Ouwen Berger ende Silver Smith, eiser,
en Petrus Husvelt, gedaagde. In het vonnis wordt in het kort het verloop van de
procedure geschetst, waarna de beslissing wordt gegeven.207 Dat niet alle vonnissen uit
deze serie met het woordje 'Gesien' beginnen, blijkt uit de oudste band, die de jaren
1538-1539 bestrijkt. In deze band staan namelijk ook vonnissen genoteerd die begin-
nen met de woorden 'Wysen' of 'Ende op al'.208 Naast het register van 'vonnissen
ordinaris' is er in de tweede plaats nog een register van contumaciale of verstekvonnis-
sen. Dit betreft de jaren 1623-1807. Ten derde is er een klein register van vonnissen
dat de jaren 1539-1650 betreft. Het vierde en laatste register dat moet worden
genoemd, is het register van communicatoire vonnissen uit de periode 1594-1807.

Vermoedelijk heeft de samensteller van de voorlopige inventaris de serie zo ge-
noemd, omdat op enkele achttiende-eeuwse banden uit deze serie het woord'commu-
nicatoir' staat geschreven.209 In de oudste banden blijken echter niet alleen communi-
catoire vonnissen te staan. Zo was in de zaak van Peeter Dirick Brekelmans tegen
Adriana, dochter van Adriaen Gerartszn., waarin op 7 november 1636 werd gevon-

210nist, sprake van beschrijfbrieven.
Ook in 's-Hertogenbosch werd de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten

veroordeeld. Volgens een turbe uit 1563 moest elk vonnis namelijk vergezeld gaan
van een veroordeling van de verliezer in de proceskosten .211 Art. 20 Car. ord. bepaalt
dat een partij schriftelijk moest aangeven welk bedrag aan proceskosten door de
tegenpartij aan hem was verschuldigd. Deze tegenpartij had daarna vijftien dagen de
tijd om een vermindering van het voorgestelde bedrag te bepleiten. De procedure
rond de afwikkeling van de proceskosten werd op de rol aangetekend. Zo staat
bijvoorbeeld op de rol van binnenzaken van 5 oktober 1535 in het geval van Jan
Spycker tegen Jan vanden Bogaert genoteerd  dat de eiser 'dient van kosten'.   De
gedaagde verkrijgt'kopie en dag ad diminuendum ad XI/'. Aan de gedaagde werd dus
een uitstel van vijftien dagen verleend om vermindering van de proceskosten te
bepleiten.212

8.3. De Meierij
Zoals zojuist bleek , was in 's-Hertogenbosch het proces in staat van wijzen als aan
enkele voorwaarden was voldaan: hetsluiten in dezaak, het verzoekenomrecht, en het
overhandigen en inventariseren van de processtukken. De tweede voorwaarde wordt
in art. 1.11 van decostumen van Asten uit 1571 en art. 10van decostumen van Geldrop,
Heeze en Leende uit 1571-1573 uitdrukkelijk genoemd.

Diverse costumen kennen ook het sluiten. Art. 12 van de costumen van Oirschot,
gebaseerd op een bepaling uit 1544, en art. 8 van de costumen van Bergeijk en Eersel
uit 1546 hebben het over het sluiten van de 'waarheid'. Art. 3 van de costumen van
Bladel en art. 7 van de costumen van Eindhoven vermelden het sluiten van het proces.
Art. 1.11 van de costumen van Asten spreekt over het sluiten in de zaak en art. 10 van
de costumen van Geldrop en Heeze en Leende over het sluiten in toto. Op de rol van
zowel Geldrop als Heeze staat dit sluiten in toto in concrete gevallen aangetekend.213
Volgens de costumen werd in tom, dus in het geheel, gesloten als partijen niets meer
hadden aan te voeren of te produceren. Tot slot is nog in art. 32 van de costumen van
Reusel uit circa 1606 sprake van het ten principale concluderen waardoor partijen
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verklaarden niets meer te willen inbrengen.
Als derde voorwaarde voor het in staat van wijzen brengen moesten de processtuk-

ken worden overhandigd en geinventariseerd. Art. 5 van de costumen van Bladel uit
1546 noemt het overgeven van de stukken. De procesinventaris wordt echter voor het
eerst vermeld in art. 98 van de costumen van Reusel uit circa 1606.

Diverse costumen gaan over het vonnis. Zij betreffen voor het merendeel het salaris
dat met name de klerk/secretaris en de schepenen in verband met het maken van een
vonnis ontvingen. 214

In de costumen van Bladel en Eindhoven uit 1546 en 1547 wordt aangegeven
wanneer een vonnis moest worden gewezen. Ook de Oirschotse dingtaal zegt daar-
over iets, namelijk dat de schepenen driemaal uitstel mochten nemen om te beraden
over het te wijzen vonnis.215 Hetzelfde zeggen de costumen van Eindhoven, terwijl in
de costumen van Bladel het getal drie in dit verband eveneens terugkomt. Er moest
namelijk binnen drie gerechtsdagen, nadat de schepenen door de schout waren
gemaand, worden gevonnist.216 Hieruit blijkt dus weer dat de oudste groep costumen
veel overeenkomst vertoont met de manier van procederen zoals weergegeven in de
Oirschotse dingtaal.

In de rechterlijke archieven uit de Meierij zijn soms aparte vonnisregisters aanwe-
zig. Vaak werden de vonnissen echter op de dingrol genoteerd.217

9. VERWIJZINGEN

In art. 5 van het Eeuwig Edict van 12 juli 1611 riepen de aartshertogen Albert en
Isabella die van het platteland, die geen goedgekeurde costumen hadden, op. hun
costumen op schrift te stellen en over te zenden. Ondertussen zouden zij zich richten
naar de stijl van procederen van hun hoofdbank. Geen van de costumen van het
platteland van de Bossche Meierij was goedgekeurd. Trouwens ook de costumen van
's-Hertogenbosch waren, zoals bleek, nooit gehomologeerd. Dit laatste verhinderde
echter niet dat volgens het Eeuwig Edict de Bossche Meierij de manier van procede-
ren van de hoofdstad moest volgen en zich dus in het bijzonder zou moeten richten
naar de Caroline en Albertine ordonnanties. Gebeurde dit in de zeventiende en
achttiende eeuw ook?

Hiervddr was al sprake van de memories waarvan de volledige titel luidt 'Memoria-
len op't houden van de rolle zoo als binne de hooftstad s'Bosch volgens de ordonnan-
tie van keijser Carel de 5e van die naam en de reformatien van den aardshertogen
Albertus werd onderhouden ende geobserveert, ende in de gerigtsbanken van de
Marjorie ook moet werden agtervolgt'. Dit opschrift is een aanwijzing dat de Caroline
en Albertine ordonnanties inderdaad in de Meierij invloed hebben gehad. Er zijn nog
meer aanwijzingen, zoals blijkt uit de afschriften van beide ordonnanties, afschriften
die afkomstig waren uit Oirschot en Helmond. Zij werden in paragraaf 3.2 van
hoofdstuk   I omschreven. Verder   is voor Tilburg en Goirle het concept bewaard
gebleven van een lokale ordonnantie, vermoedelijk uit de tweede helft van de zeven-
tiende eeuw. De eerste bepaling daarvan haalt het Eeuwig Edict uit 1611 aan, op
grond waarvan de Bossche wijze van procederen moest worden nageleefd.218 Tot slot
wordt ook in de uitgave van 1781 van de costumen uit de Meierij verwezen naar de
Caroline en Albertine ordonnantie. Deze verwijzingen staan in noten bij de costu-
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miere bepalingen. 219

Afgezien van het bovenstaande heb ik nog gekeken of in de in paragraaf 5 van
hoofdstuk I genoemde rechterlijke archieven uit de Bossche Meierij verwijzingen zijn
te vinden, in het bijzonder naar beide zojuist genoemde ordonnanties. Ik heb me
daarbij met name gericht op de dingrollen uit het laatste kwart van de zeventiende
eeuw. Uit die periode zijn voor de meeste schepenbanken dingrollen bewaard geble-
ven. Bovendien werd er in die tijd blijkbaar veel geprocedeerd, omdat er ook veel
rolaantekeningen zijn. 220

Voor de schepenbanken uit alle kwartieren van de Meierij vond ik verwijzingen
naar de Caroline en de Albertine ordonnantie. 221 De Albertine ordonnantie werd in
de rolaantekeningen onder andere aangeduid als de 'bekende Albertine reforma-
tie'.222 De Caroline ordonnantie werd wel omschreven als de 'ordonnantie van proce-
deren',223  als de 'ordonnantie van procederen  van  stad en Meierij van 's-Hertogen-
bosch',224  of als de 'bekende Caroline ordonnantie  op de manier van procederen  in
deze kwartieren'.225 Blijkens sommige rolaantekeningen was ook bekend waarom
deze ordonnanties moesten worden nageleefd. Op de rol van Dinther uit 1682 en op
de rol van Eindhoven uit 1654 wordt namelijk verwezen naar het Eeuwig Edict uit
1611.226 Op de Eindhovense rol van 10 juli 1655 werden het Eeuwig Edict en de
Albertine ordonnantie gecombineerd. Er is namelijk sprake van art. 5 van het Alber-
tine Edict uit 1611.227

Niet alleen naar de Caroline en Albertine ordonnantie wordt verwezen. Er zijn ook
verwijzingen naar de costumen van's-Hertogenbosch uit 1606. Zo wordt op de rol van
Oisterwijk van 25 februari 1687 verwezen naar art. 2.8 van de Bossche costumen
inzake sneller recht voor personae miserabiles.228 Op de rol van Geldrop van 11 juli
1675 wordt verwezen naar art. 2.14, dat gaat over het weer procederen na een
onderbreking. 229

Naast de Caroline en Albertine ordonnantie worden soms ook de costumen van
Antwerpen vermeld. Op de rol van bijvoorbeeld Mierde, 66n van de schepenbanken
in Kempenland met Antwerps recht, werd op 29 augustus 1680 door de gedaagde,
wegens het niet-verschijnen door de eiser, ontslag van instantie verzocht op grond van
de rechten en costumen van Antwerpen. 230

Verwijzingen naar de eigen op schrift gestelde costumen komen in de dingrollen
nauwelijks voor. In de Eindhovense dingrollen, die volledig werden doorgenomen,
werd over een periode van ongeveer 150 jaren slechts 66n verwijzing naar de eigen
costumen aangetroffen. Volgens de dingrol van 10 december 1791 werd namelijk door
een partij die de behandeling van zijn zaak eenmaal wilde zien uitgesteld, verwezen
naar art. 3 van de Eindhovense costumen. Volgens die bepaling kon de schout
66nmaal ambtshalve uitstel verlenen.231 Waarschijnlijk werd hierop de eigen bepaling
teruggegrepen, omdat dat goed paste bij het standpunt van de betreffende partij.

Niet alleen rond 1675 werd naar de Caroline en Albertine ordonnantie verwezen.
Ook zo'n 100 jaren later worden zij nog aangevoerd, bijvoorbeeld in 1794 in een
procedure voor de schepenen van Sint-Oedenrode. 232

10. CONCLUSIE

In dit hoofdstuk werd de dagvaardingsprocedure in 's-Hertogenbosch tussen 1530 en
1811 vergeleken met die in de Meierij.
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In 's-Hertogenbosch werden in 1527/1530 vernieuwingen doorgevoerd op proces-
rechtelijk terrein. De regeling van de civiele procesgang voor de Bossche schepen-
bank vertoonde nadien op veel punten overeenstemming met onder andere de ver-
nieuwde Leuvense procesgang en met de manier van procederen voor de Brusselse
Raad van Brabant. Het belangrijkste verschilpunt betrof het verstek van de gedaagde
die al in het begin van de procedure niet was verschenen.

De procesgang in de Meierij, zoals bekend uit costumen en dingrollen, bleek in de
zestiende en in het begin van de zeventiende eeuw achter te lopen bijde theorie, zoals
weergegeven in de Caroline en Albertine ordonnantie en met de Bossche praktijk
zoals vermeld in de Bossche ordonnantie en de dingrollen. Romeinsrechtelijke ter-
men, zoals litiscontestatie en re- en dupliek worden voor de Meierij later vermeld.
Oude termen, met name de 'principale' en de 'schutwaarheid', blijven langer in de
costumen en de dingrollen uit de Meierij voorkomen.  De oude procesgang zal op het
platteland langer hebben voldaan.

Volgens het Eeuwig Edict uit 1611 moest de Bossche manier van procederen in de
Meierij worden nageleefd. De Caroline en Albertine ordonnantie werden onder
andere rond 1675 in dingrollen uit de Meierij aangehaald. Zij hebben dus in de Meierij
invloed gehad. Voor de Meierij waren beide ordonnanties een codificatie van de
civiele procesgang. De eigen costumen waren minder uitvoerig. Bovendien had het
platteland na het begin van de zeventiende eeuw de achterstand op's-Hertogenbosch
ingehaald, zodat de ordonnanties gemakkelijker konden worden opgevolgd en nale-
ving van de ordonnanties niet tot een andere wijze van procederen leidde. De
conclusie is dus, ruwweg gezegd, de volgende:
-  in de zestiende en in het begin van de zeventiende eeuw: een achterstand van de

Meierij op 's-Hertogenbosch;
- nadien: eenzelfde systeem van procederen in 's-Hertogenbosch en in de Meierij;

de Meierij richt zich naar de ordonnanties voor 's-Hertogenbosch.
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Hoofdstuk IV De Arrestprocedure

1. INLEIDING

Het arrest dat in dit hoofdstuk wordt besproken, is een 'beslag' op de persoon of het
goed van een nalatige debiteur. De vij fde titel van de costumen van's-Hertogenbosch
uit 1606 gaat over het arrest. Dit onderwerp komt ook nog ter sprake in de twintigste
titel gewijd aan het procederen over de goederen van een debiteur. Verder zijn twee
bepalingen uit de zevende titel over de poorters van belang. Wat betreft de Meierij
wordt het arrest behandeld in enkele bepalingen uit de costumen van Oirschot,
Bladel, Eindhoven, Helmond, Asten en Sint-Oedenrode (circa 1600). Al deze costu-
miere bepalingen worden besproken aan de hand van de volgende deelonderwerpen:
de debiteur van buiten en de debiteur-poorter, de uitvoerder van het arrest en de
gevolgen van het arrest. Daarna wordt bekeken of dingrollen uit de Meierij wat
betreft het arrest verwijzen naar de Bossche costumen. Omdat het arrest in de
costumen uit de Meierij slechts summier wordt behandeld, is de paragraaf over de
verwijzingen heel belangrijk voor het maken van een vergelijking tussen's-Hertogen-
bosch en de Bossche Meierij.  In de slotparagraaf wordt de conclusie geformuleerd.

Bij het schetsen van het algemene kader heb ik voor dit hoofdstuk gebruik gemaakt
van de in Duitsland verschenen literatuur over het arrest. Aan de hand daarvan kon
het arrest in stad en Meierij het beste worden uitgelegd. Verder werden met name de
costumen van Mechelen uit 1535 en van Leuven uit 1622 geraadpleegd. Hiervddr
bleek al dat de costumen van Mechelen van invloed zijn geweest op de structuur van
de costumen van 's-Hertogenbosch en van andere plaatsen. Ook inhoudelijk zijn de
costumen van Mechelen direct of misschien indirect van invloed geweest. Wat betreft
de titel over het arrest blijkt dit uit overzicht 15.'

2. DE DEBITEUR VAN BUITEN EN DE DEBITEUR-POORTER

2.1. Algemeen
Met name over het Duitse arrest is veel geschreven. Uitgangspunt van het middel-
eeuwse Duitse arrest was zeer waarschijnlijk het vreemdelingenarrest. Het doel
daarvan was de debiteur die aan een andere jurisdictie was onderworpen, vast te
zetten en te dwingen zich voor het gerecht van de plaats waar hij werd gearresteerd, te
verantwoorden. Het vreemdelingenarrest was dus 'prozesssichernd'.2 In overeen-
stemming hiermee stond volgens veel schrijvers het arresteren van de persoon van de
vreemdeling en niet van zijn goed, centraal.3
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       OVERZICHT 15

Het arrest in de derde titel van de costumen van Mechelen vergeleken met andere optekeningen

Mechelen Ontwerp 's-Herto- 's-Herto- 's-Herto- St.Oeden- Leuven Brussel Antwer- Bergen Lier Heren- Geel
1535 Mechelen genbosch genbosch genbosch rode pen op Zoom tals

1527 1546-1547 1570 1606 + 1600 1622 1606 1582 1627 1570 1559 1619

art. 3.1 88 4.1 4.1 5.1 3.1 3.1 3.1 8.3 4.7

art. 3.2 4.2 4.2 5.2 3.2 3.2 3.1 3.2

4.3 5.3

art. 3.3       89 4.3 4.4 5.4 3.3 3.3 27.31 3.20 3.3 8.2 4.5

art. 3.4 4.2 4.2 5.2 3.4 27.32 3.4 4.6

art. 3.5 90 4.4 4.5 5.5 3.4 3.5         82 3.5 8.7 4.8

art. 3.6 4.5 4.6 5.6 3.5 3.6 3.21 3.6 8.4 4.1

art. 3.7 105 4.6 4.7 5.7 3.6 3.7         80 3.22 3.7 8.6 4.4

4.7 4.8 5.8

4.8 4.9 5.9

4.10 5.10 3.8

5.11

Vindplaatsen:
- voorde (ontwerp-)costumen van Mechelen. voorde costumen van's-Hertogenbosch en van Sint-Oedenrode: zie de paragrafen 2.2. en 2.3. van hoofdstuk I:
- voorde costumen van Leuven, Lieren Bergenop Zoom: zieoverzicht 4 bij hoofdstuk I;
-     voordecostumen van Brussel: A. de Cuyper. Coutumes du pays el ducht de  Brabant.  Quartier de Bruxelles Cldin. Brussel. 1869-1873)decll.2-197:
-   voor de costumen van Antwerpen: De Longd, Coutumes, deel 2. 2-597,

-   voor de costumen van Herentals en Geel: De Longd, Coutumes. decl 7,2-117. 526-545.



Het middeleeuwse Italiaanse vreemdelingenarrest ontwikkelde zich in de loop van
de veertiende eeuw in de richting van een 'Sicherungsarrest'. Men wilde voortaan het
welslagen van een eventuele executie zeker stellen.4 Onder invloed van de receptie
deed dit Italiaanse 'Sicherungsarrest' in Duitsland zijn intrede. Dit had tot gevolg dat
de doelstelling van het Duitse vreemdelingenarrest veranderde van 'prozesssichernd'
naar 'vollstreckungssichernd'. Het systeem van zekerheden of cautiones dat in Italit

bekend was, werd overgenomen. Ook het oude Duitse recht kende weliswaar een
systeem van zekerheden, maar volgens dit oude systeem was het voor de debiteur een
gunst om door het stellen van borgen uit het arrest op zijn persoon te worden bevrijd.
In het nieuwe systeem was het stellen van borgen voor de debiteur verplicht.5

De mogelijkheid om vreemdelingen te arresteren werd in het oude Duitse recht
beperkt door de zogenaamde marktvrijheid. Door privileges werden bezoekers van
markten van het arrest gevrijwaard. Ook de Italiaanse rechtsleer kende aan de
marktvrijheid een belangrijke plaats toe. Het oude Duitse recht stemde op dit punt
met het gerecipieerde Italiaanse recht overeen.6

Behalve de vreemde debiteur kon ook een debiteur uit de eigen jurisdictie worden
gearresteerd. In 1913 schreef Planitz een artikel waarin hij de grondslagen onderzocht
van het middeleeuwse Duitse arrestproces voor zover het een debiteur uit de eigen
jurisdictie betrof. In de bronnen wordt meestal gesproken over het arresteren van een
vreemde debiteur. Toch bestudeerde Planitz het arrest van een debiteur-poorter,
omdat beide partijen, crediteur en debiteur, dan gelijkwaardig waren. Bij het arrest
van een vreemde debiteur of van zijn goed, bracht het gast-zijn van de debiteur de
ongelijkwaardigheid van beide partijen met zich mee. Planitz kwam tot de conclusie
dat de persoon of het goed van de debiteur-poorter kon worden gearresteerd als de
debiteur relatief, namelijk tegenover de crediteur, vredeloos was. De debiteur-
poorter was in de eerste plaats vredeloos als hij de stad ontvluchtte. Oorspronkelijk
was het arrest alleen in dat geval mogelijk. Later kon een poorter ook worden
gearresteerd als hij enkel van vlucht werd verdacht. Het feit dat oudtijds het arrest van
de persoon van de debiteur op de voorgrond stond, paste volgens Planitz in zijn
theorie. Daarnaast was ook het arresteren van een goed toegestaan. Dit was zelfs het
enig mogelijke indien de debiteur was ontkomen.7

Kort na het artikel van Planitz verscheen het boek van Kisch over het Duitse
arrestproces in zijn geschiedkundige ontwikkeling. Ook Kisch formuleerde de hoofd-
regel dat een poorter niet kon worden gearresteerd, tenzij er sprake was van vlucht of
een vermoeden daarvan. In dat geval was het arrest mogelijk, omdat de poorter dan
het poorterschap had verloren en dus gast was geworden.8

Poorters konden dus in beginsel niet in hun jurisdictie worden gearresteerd. Daar-
naast sloten steden onderling overeenkomsten waarin de mogelijkheid om hun weder-
zijdse burgers te arresteren werd beperkt of uitgesloten. Van Kuyk noemde in zijn
artikel uit 1909-1910 een aantal Hollandse steden die in onderlinge overeenkomsten
hadden bepaald dat binnen hun jurisdictie hun wederzijdse burgers niet zouden
worden gearresteerd. Van Kuyk wees bovendien op de privileges die de steden van de
landsheer konden krijgen waardoor hun poorters buiten de stad niet zouden worden
gearresteerd.9

In hoeverrre zijn deze beschouwingen terug te vinden in de costumen van Mechelen
en Leuven? De derde titel van zowel de costumen van Mechelen als van Leuven gaat

over het arrest. Volgens beide costumen kon een vreemde debiteur of zijn goed in
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Mechelen of Leuven worden gearresteerd. Het arrest kon worden opgeheven door
het stellen van borgen. Daardoor werd door de debiteur zekerheid gesteld voor zowel
zijn verschijnen in rechte als het voldoen van het vonnis. 'o Het arrest was dus zowel
'prozesssichernd' als 'vollstreckungssichernd'. Volgens de costumen van Mechelen
zou ook de vreemde crediteur die een debiteur van buiten of zijn goed wilde laten
arresteren door borgen zekerheid stellen opdat de stad geen schade zou lijden. De
costumen van Leuven bepalen op dit punt ongeveer hetzel fde. De zekerheid was daar
bedoeld ten gunste van de debiteur, de functionaris die het arrest uitvoerde, en de
stad."

Over de marktvrijheid wordt in de Mechelse en Leuvense costumen niet gesproken.
Volgens Christinaeus, de commentator van de costumen van Mechelen, mocht echter
op de marktdagen niet worden gearresteerd. 12

Over de debiteur-poorter wordt wel gesproken. Volgens de costumen van Meche-
len kon het goed van een poorter of ingezetene van de stad Mechelen of haar vrijheid,
behalve in het geval van vlucht, slechts worden gearresteerd hetzij na een schepenvon-
nis, hetzij als de arrestant zich het goed geheel of gedeeltelijk wilde toeaigenen. 13

Buiten de stad kon een poorter een andere poorter niet laten arresteren. Een uitzon-
dering werd gemaakt als de poorter voortvluchtig was of van vlucht werd verdacht. 14
De costumen van Leuven noemen drie gevallen waarin op het goed van een poorter of
ingezetene beslag kon worden gelegd. Ten eerste was dit mogelijk als de poorter of
ingezetene voortvluchtig was of van vlucht werd verdacht. Ten tweede als degene die
wilde laten arresteren, beweerde  dat  het goed geheel of gedeeltelij k  zij n eigendom
was. In de derde plaats was dit arrest mogelijk als de poorter of ingezetene door de
schepenen of de dekens van de lakenhal was veroordeeld. 15

Uit het voorgaande blijkt dat de costumen van Mechelen en Leuven voor een
belangrijk deel overeenstemmen met wat uit de literatuur over het (latere) Duitse
arrest bekend is.

2.2. 's-Hertogenbosch
Ook de Bossche costumen kenden het beslag op de persoon van een vreemde debi-
teur. Volgens art. 5.2 van de redactie uit 1606 kon een vreemde debiteur die zich in
's-Hertogenbosch of zijn vrijheid bevond, worden gearresteerd. Deze bepaling komt
ook voor in de redacties uit 1546-1547 en 1570.16 De artt. 5.4 en 5.6 behandelen even-
eens het arresteren van een vreemde debiteur of zijn goed. Het eerste artikel betreft de
schout en (gerechts)dienaren die hetzij de debiteur van buiten of zijn goed niet wilden
arresteren, hetzij het arrest ophieven zonder dat voor de crediteur voldoende zeker-
heidwasgesteld. Volgens de tweedebepalingmoest een vreemde debiteurnahetarrest
in hechtenisgaanopdeGevangenpoort. Hij was verplichtdaarte blijventotdathij door
het stellen van borgen voldoende zekerheid had gegeven dat hij voor het gerecht zou
verschijnenenhet vonniszou voldoen. Deschepenen kondendedebiteurdiezijn plicht
had gedaan en geen borgen had kunnen vinden, toestaan om in plaats van borg te stel-
len, een eed af te leggen.

Niet alleen een vreemde debiteur moest borg stellen. Ook een crediteur van buiten
die zijn debiteur of diens goed in 's-Hertogenbosch wilde laten arresteren, moest

volgens art. 5.7 borg stellen en wel voor de schade die de stad zou kunnen lijden.
Volgens Van Soemeren moest echter overeenkomstig de costumen van Leuven niet
alleen zekerheid worden gesteld ten behoeve van de stad, maar ook ten behoeve van

de gearresteerde. 17
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Evenals in andere plaatsen was ook in's-Hertogenbosch de zogenaamde marktvrij-
heid bekend. In art. 5.2 is daarvan sprake. Volgens art. 5.3 kon een crediteur echter
wel zijn debiteur laten arresteren op de dagen waarop de weekmarkt werd gehouden,
mits hij met de debiteur op die markt een contract had afgesloten.18 Dit artikel, dat al
voorkomt in de Bossche costumen uit 1570, ontbreekt nog in de eerste optekening uit
1546-1547. Dit is verklaarbaar, omdat de bepaling ook in de costumen van Mechelen
ontbreekt. Het verbod om tijdens de markt te arresteren komt in diverse privileges die
aan 's-Hertogenbosch werden gegeven, ter sprake, zoals in privileges van Karel V uit
1515 en 1540. Het privilege is echter al veel ouder.19

Uit het voorgaande blijkt dat het Bossche recht overeenstemde met het gereci-
pieerde Italiaanse recht. Ook in 's-Hertogenbosch kon namelijk het arrest van de
persoon of het goed worden opgeheven door het stellen van borgen. De borgtocht
betrof het te recht staan en het voldoen van het gewijsde. De Latijnse benamingen

daarvoorzijn respectievelijk cautio iudicio sisti encautio iudicatum solvi. Volgens Van
Soemeren waren deze cautiones ontleend aan het Italiaanse recht.20 Daarenboven is in
art. 5.6 nog sprake van de vreemde debiteur die zijn 'debvoir', dus zijn plicht had
gedaan en er niet in was geslaagd borgen te vinden.21 0Ok volgens het gerecipieerde

systeem was het stellen van borgen voor de debiteur een plicht.
Evenals in Mechelen en Leuven kon in 's-Hertogenbosch het goed of de persoon

van een poorter binnen de stad of haar vrijdom slechts in enkele gevallen worden

gearresteerd. Volgens art.  5.1 van de Bossche costumen uit  1606 was het arrest ten
eerste mogelijk als dat door een schepenvonnis was bepaald, ten tweede als degene
die om het arrest verzocht, stelde dat het te arresteren goed geheel of gedeeltelijk zijn
eigendom was en ten derde als er sprake was van (een aanmerkelijk vermoeden van)
vlucht. Volgens Van Soemeren was de vrijheid van arrest niet alleen van toepassing op
de poorters, maar ook op de ingezetenen-niet poorters van de stad of haar vrijheid.22

Ook in de Meierij mocht een Bosch' poorter of zijn goed niet worden gearresteerd.
Wilde  men een poorter van 's-Hertogenbosch aanspreken, dan moest  men  dit  doen
voor de schout en schepenen van 's-Hertogenbosch, aldus art. 7.4 van de redactie uit
1606.  Volgens art.  7.10 kon een debiteur-poorter alleen dan buiten de stad worden
gearresteerd als hij voortvluchtig was of van vlucht werd verdacht.23

De costumen van 's-Hertogenbosch stemmen dus, ook inzake het arresteren van
een debiteur-poorter, grotendeels overeen met de costumen van Mechelen en Leuven
en met hetgeen uit de literatuur bekend is. De algemene hoofdregel was dat poorters
niet binnen hun eigen jurisdictie konden worden gearresteerd. Een Bosch' poorter
mocht in 's-Hertogenbosch dus wel een inwoner van een andere plaats laten arreste-
ren. Ook bewoners van het platteland mochten elkaar in 's-Hertogenbosch arreste-
ren. Art. 5.8 van de Bossche costumen uit 1606 bepaalt dit nog eens uitdrukkelijk.
Ingezetenen van hetzelfde dorp konden elkaar echter volgens art. 5.9 niet buiten hun

woonplaats arresteren.

1.3. De Meierij
Zoals gezegd, gaan de costumen uit de Meierij niet uitgebreid op het arrest in. Over
het arresteren van een debiteur van buiten wordt alleen gesproken in de costumen van
Bladel uit 1546, van Eindhoven uit 1547 en van Sint-Oedenrode uit circa 1600.

Volgens art. 26 van de costumen van Bladel kon iemand van buiten, die in Bladel was

gearresteerd, door het stellen van 'cautie juratoir' zekerheid verschaffen dat hij voor
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het gerecht zou verschijnen. Hij werd dan uit het arrest ontslagen. Voorwaarde was
wel dat de gearresteerde geen misdrijf had begaan. Hier blijkt dus dat het arrest ook
een crimineel aspect had. Ook volgens art. 4 van de costumen van Eindhoven kon een
gearresteerde inwoner van buiten de stad borg stellen tot zekerheid dat hij voor de
schepenbank van Eindhoven in rechte zou verschijnen. Volgens beide bronnen  was
dus het doel van het arrest, de schepenbank bevoegd te maken en de procesvoering
zeker te stellen.

Behalve de costumen van Bladel en Eindhoven behandelt ook de tweede redactie
van de costumen van Sint-Oedenrode het arrest. Met name de artt. 3.3 en 3.5
betreffen de debiteur van buiten. Beide bepalingen zijn, zoals overzicht 15 laat zien,
verwant aan de costumen van 's-Hertogenbosch. Ook volgens de costumen van Sint-
Oedenrode kon een vreemde debiteur of zijn goed worden gearresteerd. De gearres-
teerde debiteur had de plicht om door het stellen van borgen zekerheid te geven dat hij
voor het gerecht zou verschijnen en het vonnis zou voldoen. Het arrest werd dan
opgeheven. Overigens moest ook een crediteur van buiten die een vreemde debiteur
of diens goed wilde arresteren, borg stellen voor de schade aan Sint-Oedenrode, zijn
poorters of inwoners toe te brengen (art. 3.6).

De positie van de debiteur-poorter komt aan de orde in art.  10.1  van de costumen
van Helmond uit 1547. Deze bepaling is ontleend aan een getuigenis van enige
leenmannen over de rechten en gewoonten van Helmond. Dit getuigenis, dat dateert
van 27 juli 1407, werd door hertog Jan van Brabant op 5 februari 1420 bevestigd.24 Een
poorter van Helmond mocht alleen bij uitzondering buiten de stad in het kwartier van
Peelland worden gearresteerd, namelijk in geval er een geschil was over een bepaald
soort belasting, of als een poorter van Helmond elders op heterdaad bij het plegen van
een misdaad was betrapt. Poorters die toch waren gearresteerd, moesten door Hel-
mondse (beschrijf)brieven worden vrijgelaten.

Ook de costumen van Sint-Oedenrode bespreken de debiteur-poorter en wel in drie
bepalingen, waarvan er twee aan de Bossche costumen verwant zijn. Volgens art. 3.1
mocht een poorter van Sint-Oedenrode binnen de vrijheid alleen worden gearresteerd
in de drie gevallen die ook in art. 5.1 van de Bossche costumen worden genoemd.
Verder mocht een ingezetene van Sint-Oedenrode volgens de artt. 3.7 en 5.4 van de
costumen een andere ingezetene niet elders arresteren, ook niet in 's-Hertogenbosch.
Een uitzondering wordt gemaakt in gevalvan vlucht of in geval van een vermoeden van
vlucht.

3. DE UITVOERDER VAN HET ARREST

3.1. Algemeen
Het oude Germaanse recht leek de uitvoering van het arrest bij de crediteur zelf te
leggen. In een volgende fase van de ontwikkeling werd het gerecht bij de uitvoering
van het arrest betrokken. Door het gerecht moest toestemming worden verleend om
te arresteren. De eigenlijke uitvoering kon dan worden overgelaten aan de rechter, de
bode of de crediteur. Soms was de tegenwoordigheid van burgers als getuigen bij het
uitvoeren van het arrest voorgeschreven. In de slotfase van de ontwikkeling was de
bode de aangewezen persoon om te arresteren. In geval van nood kon de crediteur zelf
dit echter in tegenwoordigheid van getuigen doen. 25
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Volgens de costumen van Mechelen waren de schout, de 'Commoignimeesters' of
hun dienaren bevoegd het goed van een poorter of ingezetene van Mechelen te laten
arresteren.26 Een vreemde debiteur kon in aanwezigheid van twee burgers door een
dienaar van de heer en de stad worden vastgezet. Onmiddellijk daarna moest ddn van
de 'Commoignimeesters' van het arrest op de hoogte worden gesteld.27 Vreesde een
crediteur dat zijn schuldenaar die van buiten kwam, hem zou ontvluchten, dan kon hij
zelf de debiteur vasthouden todat een dienaar was gevonden die het arrest zou
Uitvoeren.28

De costumen van Leuven noemen de meier, de burgemeesters, de schepenen of
hun dienaren als degenen die het goed van een poorter of ingezetene van Leuven
konden (laten) arresteren. Een debiteur van buiten kon ook in Leuven door een
dienaar van de heer en de stad worden aangehouden. De debiteur die dreigde te
vluchten, kon hetzij door de crediteur, hetzij in voorkomende gevallen door een
ander worden vastgegrepen. Een officier of dienaar moest vervolgens de debiteur
arresteren.29 In al deze Leuvense bepalingen is sprake van een dienaar. Volgens
Grauwels kende het zestiende-eeuwse Leuven vijf van deze ambtenaren, ook weI
vorsters of sergeanten genoemd. Zij hielden zich bezig met zaken van boetstraffelijke
en criminele aard. Daarnaast waren zij ook op het terrein van het burgerlijk proces-
recht werkzaam en voerden onder andere het arrest op personen en goederen uit.30

3.2.  's-Hertogenbosch
Het goed van een Bosch' poorter mocht volgens art.  5.1  van de Bossche costumen uit
1606 door de schout of de dienaren van de justitie worden gearresteerd. Een vreemde
debiteur kon blijkens art. 5.2 door de schout of de dienaren van de groene roede of
van de korte stok worden gearresteerd. Waren zij afwezig en vreesde de crediteur dat
zijn debiteur hem zou ontglippen, dan mocht de crediteur,  als hij een Bosch' poorter
was, in aanwezigheid van twee andere poorters het arrest uitvoeren.31 De 20ste titel
van de Bossche costumen uit 1606 gaat over het procederen inzake de goederen van
een debiteur. Blijkens art. 20.2 werd het arrest van het roerend goed van een debiteur
uitgevoerd door 66n van de groenroeden. Volgens de Bossche costumen konden dus
de schout, de dienaren en de crediteur het arrest uitvoeren.

De costumen noemen  in de eerste plaats de schout als uitvoerder van het arrest.
Toen Van Soemeren zijn commentaar schreef, waren de schout of zijn plaatsvervan-
ger echter niet meer gewoon het arrest uit te voeren.32 Volgens deze schrijver werd
namelijk door een dienaar gearresteerd.33 De costumen spreken in dat verband over
de dienaren, de dienaren van de justitie, de groenroeden en de dienaren van de korte
stok. Waarschijnlijk waren de dienaren en de dienaren van de justitie dezelfde
functionarissen. Van Soemeren onderscheidde de dienaren in twee groepen. de
dienaren van de schout, die zich bezighielden met criminele zaken, en de dienaren van
de schepenen. Zij hielden zich bezig met civiele aangelegenheden.34 Vermoedelijk
worden, waar de costumen over dienaren van de justitie spreken, de dienaren van de
schepenen bedoeld. De groenroeden waren dienaren van de schepenen, evenals
trouwens de dienaren van de korte stok. Deze laatsten hadden anders dan de groen-
roeden meer een taak bij het handhaven van de orde. Zij hadden in beginsel niet de
deurwaarderstaken die de groenroeden hadden. 35

De Bossche costumen passen, ook wat betreft de uitvoerder van het arrest, bij het
algemene beeld.
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3.3. De Meierij
Ook over de uitvoerder van het arrest zijn de costumen uit de Meierij zeer summier.
Behalve de redactie van Sint-Oedenrode uit circa 1600, die op veel punten overeen-
komst vertoont met de Bossche costumen, zijn alleen nog enkele bepalingen uit de
costumen van Oirschot, Bladel en Asten van belang. Art. 21 van de costumen van
Oirschot, dat waarschijnlijk is ontleend aan een bepaling uit 1544, betreft de voor-
waarden waaronder het arrest op een goed door de vorster kon worden opgeheven. In
de artt. 26 en 28 van de costumen van Bladel uit 1546 wordt uitdrukkelijk de vorster als
uitvoerder van het arrest genoemd en volgens art. 2.8 van de costumen van Asten uit
1571 zou de plaatselijke vorster, als goederen van een vreemde debiteur waren
beslagen, de vorster van diens woonplaats daarvan in kennis stellen. Het is, gelet op
het voorgaande, waarschijnlijk zo dat waar in 's-Hertogenbosch de groenroede en de
dienaar van de korte stok het arrest uitvoerden, dit in de Meierij door de vorster werd
gedaan. Deze veronderstelling vindt steun bij de costumen van Sint-Oedenrode uit
circa 1600. Enkele bepalingen uit deze redactie noemen in navolging van de Bossche
costumen de schout of de dienaren (van de justitie) als uitvoerder van het arrest. In
art. 3.2 wordt echter uitdrukkelijk de vorster genoemd. Een crediteur die vreesde dat
zijn debiteur zou ontvluchten, mocht namelijk bij afwezigheid van de vorster in
tegenwoordigheid van getuigen zijn debiteur vastgrijpen.36

4. DE GEVOLGEN VAN HET ARREST

4.1. Algemeen
In Mechelen had het arrest blijkens de costumen diverse gevolgen. De bepalingen
daarover kunnen in twee groepen worden verdeeld. De eerste groep betreft de
gevolgen voor de debiteur en anderen, omdat zij de crediteur niet mochten benade-
len. Zo was de bewaarder van het gearresteerde goed aansprakelijk als dat goed werd
ontvreemd. Gearresteerde goederen mochten ook niet worden verkocht.37 De tweede
groep betreft de gevolgen die het arrest had voor de crediteur. Hij moest na het arrest
het geding aanhangig maken. De ant. 13.4 tot en met 13.11 betreffen de procedure die
op het arrest volgde. De debiteur waarover deze artikelen spreken was hetzij voort-
vluchtig, hetzij overleden terwijl er geen erfgenamen waren die zijn schulden hadden
aanvaard.38 De procedure bestond uit twee delen. Onmiddellijk na het arrest kwam de
vraag aan de orde of het arrest gerechtvaardigd was. Binnen 66n jaar na het arrest
moest vervolgens de principale eis worden behandeld.39

In het middeleeuwse Duitse recht werden de kwestie van de rechtvaardiging van het
arrest en het eigenlijke geschil te zamen behandeld. Er bestond dus geen scheiding
tussen hoofd- en bijzaak. Belangrijk was dat snel werd geprocedeerd. Oorspronkelijk
was elk arrestproces een proces tegen een gast. Deze kon aanspraak maken op
zogenaamd gastrecht, dat wil zeggen op snelrecht.40 Onder invloed van het gereci-

pieerde Italiaanse recht kwam hierin verandering. De behandeling van hoofd- en
bijzaak werd gescheiden. De rechtvaardiging van het arrest en de hoofdzaak werden
op diverse tijdstippen behandeld. Volgens Kisch heeft dit systeem van gescheiden
behandeling al in de tweede helft van de vijftiende eeuw in Duitsland ingang gevon-
den.41 In de costumen van Mechelen zagen we het duidelijk terug.
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4.2. 's-Hertogenbosch
Ook de bepalingen uit de Bossche costumen die de gevolgen van het arrest betreffen,
kunnen in twee categorietn worden verdeeld, waarvan alleen de eerste aan de
costumen van Mechelen is ontleend. Deze eerste groep betreft de consequenties die
het arrest had voor de debiteur en voor anderen. Tot deze groep horen de artt. 5.5,
20.3 en 20.7 van de redactie uit 1606.42 De eerste bepaling gaat over de aansprakelijk-
heid van de bewaarder van een gearresteerd goed. Verdween een dergelijk goed door
een fout van de bewaarder dan was hij aansprakelijk voor de schuld op grond waarvan
was gearresteerd. De tweede bepaling verbiedt het benadelen van crediteuren nadat
was gearresteerd. Het artikel betreft zowel de debiteur als degene die een gearres-
teerd goed in zijn bewaring had. Art. 20.7 richt zich tot slot tot de derde die de
crediteuren van een voortvluchtige of overleden debiteur benadeelde. Deze derde
moest dan zelf de schuld van de debiteur voldoen.

De tweede groep betreft de gevolgen die het arrest had voor de crediteur. Hij moest
namelijk  de  zaak  voor het gerecht aanhangig maken. Volgens  de  artt.  5.11  en  20.2
moest de zaak binnen zes weken na de dag waarop was gearresteerd door de crediteur
op de rol zijn gezet, anders zou het arrest worden opgeheven.

De costumen van 's-Hertogenbosch zeggen, in afwijking van de costumen van
Mechelen, niets over een afzonderlijke behandeling van bij- en hoofdzaak. Vermoe-
delijk kwamen op de gerechtsdag, die binnen zes weken na het arrest moest plaatsvin-
den, dus op korte termijn, hoofd- 6n bijzaak ter sprake. De gevallen waarin van arrest
sprake is, staan op de rol van binnenzaken. 43

4.3. De Meierij
Opnieuw zijn de costumen uit de Meierij niet uitgebreid. De costumen van Sint-
Oedenrode uit circa 1600 bevatten in de artt. 3.4, 18.2 en 18.3 drie bepalingen die
helemaal of grotendeels overeenkomen met de artt. 5.5,20.2 en 20.3 van de Bossche
costumen uit 1606. Een bepaling in de zin van art. 5.11 ontbreekt echter in de
costumen van Sint-Oedenrode. De reden hiervoor is dat de bepaling voor het eerst in
de Bossche costumen uit 1606 is opgenomen.

Uit de rolaantekeningen uit de Meierij blijkt niets van een aparte behandeling van
bij- en hoofdzaak. Integendeel.  Op de rol van Eindhoven van 28 februari 1654 wordt
een procespartij in 66n adem aangeduid als arrestant en eiser en op de rol van 25 april
1654 is sprake van een gedaagde en gearresteerde.44 Blijkens de rol van Tilburg en
Goirle werd op 10 maart 1676een schriftelijke eis met redenen van arrest overgelegd.45
Op 27 maart 1686 is op de rol van Oss sprake van een eiser en arrestant.46 Er lijkt op dit
punt dus geen verschil te zijn tussen hoofdstad en platteland.

5. VERWIJZINGEN

Voor het arrest ben ik in de dingrollen van de in hoofdstuk I genoemde rechterlijke
archieven uit de Meierij nagegaan of zij verwijzingen bevatten naar de costumen van
's-Hertogenbosch. Hoewel het arrest ook nog in de dingrollen uit de achttiende eeuw
wordt vermeld, heb ik me voornamelijk gericht op de dingrollen uit het laatste kwart
van de zeventiende eeuw. 47

In de bestudeerde dingrollen trof ik in totaal acht verwijzingen aan naar de costu-
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men van 's-Hertogenbosch uit 1606 inzake het arrest. De verwijzingen komen voor in
de rollen van Dinther, van Oss (Maasland), van Tilburg en Goirle (kwartier van
Oisterwijk), van Eindhoven (Kempenland) en van Geldrop (Peelland). Alle kwartie-
ren zijn dus vertegenwoordigd. De praktijkvoorbeelden verdienen vermelding.

Op 3 december 1681 werd voor de schepenbank van Dinther door een gedaagde
erop gewezen dat de eisers op grond van art. 7 uit de titel over het arrest van de
'costuyme der hoffstadt van Hertogenbos' zekerheid moesten stellen. Ook op de rol
van 29 mei 1686 is sprake van het stellen van zekerheid om het gewijsde te voldoen,
hetgeen volgens de 'costuijmen van Den Bossche ende Meijerije' voldoende was.48

Op de rol van Oss van 4 september 1686 wordt over een arrest gesteld dat het niet was
gebeurd overeenkomstig de 'costumen van s'Hertogenbossche art. 10 van arresten,
alhoewel deselve alhier in viri observantie sijn, ende de welck oock punctuelijck
moeten worden geobserveert'. Daarna wordt nog verwezen naar het commentaar van
Paulus Christinaeus op de costumen van Mechelen.49

Op 16 december 1680 werd in een procedure voor de schepenbank van Tilburg en
Goirle verwezen naar art. 7 uit de titel over het arrest van de costumen van 's-Herto-
genbosch.50 Op 7 februari 1684 werd verwezen naar art. 11 uit deze titel. De Bossche
costumen werden in dat verband aangeduid als de 'costuijme der stadt ende Meijerije
S.Bos'.St

Ook de rol van Eindhoven van 2 oktober 1677 bevat een verwijzing naar de
'costume der stadt Hertogenbossche ende de dagelijcxe practijcque alhier in usu ende
observantie wesende'. Volgens deze costumen en de praktijk kon elk civiel arrest door
borgtocht worden opgeheven. 52

Het geval dat op de rol van Geldrop van 5 november 1676 wordt beschreven, betreft
een wollen laken dat door de vorster was gearresteerd. Volgens de gedaagde was dit
arrest strijdig met de titel over het arrest uit de costumen van 's-Hertogenbosch en de
Meierij, omdat beide partijen inwoners waren van hetzelfde dorp. De arrestant had
de tegenpartij dan ook voor de schepenbank van Deursen. hun gemeenschappelijke
woonplaats, moeten aanspreken.v In de rolaantekening van 17 september 1682 wordt
verwezen naar de 'notoire costuijmen der stadt ende Meijerije van sHertogenbosch',
volgens welke de arrestant binnen zes weken de redenen van het arrest moest aange-
ven en moest procederen.54

Bij het doornemen van de dingrol uit Bladel trof ik geen verwijzingen aan naar de
costumen van's-Hertogenbosch, maar wel naar de costumen van Antwerpen uit 1582.
Op de rol van 22 augustus 1713 wordt namelijk verwezen naar art. 28.15 van die
costumen, die in Bladel werden nageleefd. Deze 28ste titel betreft het arrest en de
uitwinning van goederen. In art. 28.15 wordt gesteld dat het arrest van goederen in
beginsel kon worden opgeheven als zekerheid werd gesteld dat de debiteur voor het
gerecht zou verschijnen en het vonnis zou voldoen.SS De Bossche costumen uit 1606
bepaalden iets dergelijks in art. 5.6.

6. CONCLUSIE

Het bleek dat de titel over het arrest uit de Bossche costumen was ontleend aan de
costumen van Mechelen en ook overigens met andere optekeningen, waaronder die
van Leuven, verwant was. Het beantwoorden van de vraag naar de overeenkomsten
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en verschillen tussen stad en Meierij bleek moeilijk, omdat in de costumen uit de
Meierij weinig bepalingen aan het arrest worden gewijd. Een uitzondering vormden
de costumen van Sint-Oedenrode uit circa 1600, die duidelijk aan de costumen van
's-Hertogenbosch waren ontleend. Uit het voorgaande bleek toch wel dat 's-Herto-
genbosch en Meierij wat betreft het arrest niet wezenlijk van elkaar verschilden.  Het
onderzoek naar verwijzingen naar de Bossche costumen in de dingrollen uit de
Meierij was zeer belangrijk. Ik beperkte mij daarbij met name tot het laatste kwart
van de zeventiende eeuw. Acht verwijzingen naar de Bossche costumen uit 1606
inzake het arrest werden gevonden. Deze verwijzingen werden verspreid over de hele
Meierij aangetroffen.

De conclusie is dat stad en platteland wat betreft het arrest met elkaar overeenstem-
den en dat de Meierij zich voor het grootste gedeelte, in elk geval rond 1700, naar de
Bossche costumen richtte.
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Hoofdstuk V De Evictieprocedure

1. INLEIDING

De evictie betreft de uitwinning van een onroerend goed. Dit goed was in een
schepenbrief, een voor schepenen gepasseerde akte, door een debiteur als onderpand
verbonden voor de nakoming van een verplichting. De schepenbrieven werden onder-
verdeeld in schuldbrieven, waarin een persoonlijke verplichting was neergelegd, en
erforieven, die een onroerend goed tot onderwerp hadden.1 Over de evictie en wat
daarmee samenhangt, wordt in de costumen van 's-Hertogenbosch en van diverse

plaatsen uit de Meierij uitvoerig gesproken. De oudste Bossche costumenoptekening
uit 1546-1547 bevat evenals de tweede redactie uit 1570 66n titel over de uitwinning
van goederen. Uit de derde optekening uit het jaar 1606 zijn drie titels van belang en
weI die over de signet- en ingebodprocedure, de handlichting en de uitwinning. Een
aantal bepalingen uit deze drie titels is verwant aan artikelen uit de titel over uitwin-
ning uit de beide eerste redacties. Overzicht 16 geeft een concordantielijst.

In dit hoofdstuk worden de opeenvolgende fasen van de evictieprocedure behan-
deld. Aan het begin daarvan stond de zogenaamde brieflezing. Deze wordt in para-
graaf 2 bestudeerd. Na het lezen van de schepenbrief werd op het onroerend goed
beslag gelegd, waarna volgens sommige bronnen een eerste verkoop volgde. Beide
onderwerpen komen in paragraaf 3 ter sprake. In paragraaf 4 wordt de verhuur van
het onroerend goed behandeld en in paragraaf 5 komt de afronding van de evictiepro-
cedure ter sprake. Met name wordt ingegaan op de laatste openbare veilingen van het
onroerend goed. In paragraaf 6 worden verwijzingen in de rechterlijke archieven uit
de Meierij  naar de costumen van's-Hertogenbosch besproken. In paragraaf 7 worden
tot slot de conclusies geformuleerd.

In dit hoofdstuk wordt dezelfde methode van onderzoek gebruikt als in de vooraf-
gaande hoofdstukken. Een algemeen kader wordt gegeven, waarna achtereenvolgens
op 's-Hertogenbosch en de Meierij wordt ingegaan. Voor het schetsen van het
algemeen kader wordt gebruik gemaakt van de literatuur. Verder wordt nog naar de
costumen van Antwerpen uit 1582 verwezen.2

Het zal blijken  dat  in de Meierij wat betreft de evictie verschillende systemen
bestonden, die konden afwijken van het Bossche systeem. Daarom worden met name

in de paragrafen 3,4 en 5 de gegevens uit de Meierij groepsgewijs besproken. Ik heb
me bij het raadplegen van de rechterlijke archieven uit de Meierij vooral gericht op de
tweede helft van de zeventiende eeuw, een tijdvak waaruit veel dingrollen bewaard

zijn gebleven en soms ook evictierekeningen aanwezig zijn. Bij het onderzoek bleek
het voor Maasland door gebrek aan gegevens niet mogelijk de evictieprocedure te
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OVERZICHT 16

Vergelijking van de artiketen van de Bossche costumen uit 1606 met de redacties uit 1570
en 1546-1547 inzake de evictieprocedure

1606 1570 1546-1547

21.6 15.1 15.1

21.10 15.2

21.1 15.3 15.2

21.2 en 21.3 15.4 15.3

21.4 15.5 15.4

21.5 15.6 15.5

21.13 15.7 15.6

15.8 15.7

23.3 15.9 15.8

23.21 15.10 15.9

23.25 15.11 15.10

23.15 15.12 15.11

23.16 15.13 15.12

22.4 15.14 15.13

22.5 15.15 15.14

22.6 15.16 15.15

23.24 15.17 15.16

23.11 15.18

23.13 15.19

23.17 15.20

23.22 15.21

reconstrueren. Misschien kwamen in dat kwartier minder evicties voor. Een moge-
lijke verklaring hiervoor is dat de economische situatie na 1650 in het noorden van de
Meierij beter was dan in het zuiden.1 Debiteuren in Maasland zouden daardoor
gemakkelijker aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Een tweede verklaring zou
kunnen zijn dat vanuit Maasland veel akten betrekking hebbend op onroerend goed
voor de Bossche schepenbank werden gepasseerd, waardoor het onroerend goed in
's-Hertogenbosch werd uitgewonnen.4

De evictieprocedure raakte in de loop van de achttiende eeuw meer en meer in
onbruik. In Van Beusekom's uitgave uit 1781 van de costumen uit de Meierij wordt
daarop in annotaties bij costumiere bepalingen gewezen. In een noot bij art. 9.2 van
de costumen van Helmond uit 1547 staat bijvoorbeeld dat de evictieprocedure 'thans'
in Peelland bijna onbekend is. Verder waren er volgens een noot bij art. 22 van de
costumen van Sint-Oedenrode uit 1547 in de Meierij nog nauwelijks procureurs te
vinden die de evictieprocedure kenden. Ook in 's-Hertogenbosch raakte de evictie-
procedure in onbruik. Zo eindigen de minuten van vestakten na uitwinning, de
zogenaamde'instrumentboeken', in 1752, en de processen-verbaal van uitwinning, de
zogenaamde 'vonnisboeken', in 1753.' In 1789 werden in een vergadering van het
Bossche stadsbestuur vragen gesteld naar aanleiding van een geval waarin een onroe-
rend goed executoriaal was verkocht, zonder  dat de evictieprocedure  in  acht  was
genomen. De stadssecretarissen zagen hierin een strijd met de costumen, waarna de
schepenen zich afvroegen  of de evictieprocedure niet moest worden afgeschaft.  Tot
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een formele afschaffing is het vermoedelijk echter nooit gekomen. Edn van de
redenen voor het in onbruik raken kan zijn geweest de, zoals hierna zal blijken, lange
duur van de gehele evictieprocedure.6

2. BRIEFLEZING

2.1. Algemeen
Volgens Godding zijn schepenbrieven: 'Des instruments dmanant des tchevins et

consignant sous forme authentique les actes juridiques auxquels on procdde devant
eux'. Had een schepenbrief betrekking op een onroerend goed, dan kon de akte alleen
worden gepasseerd voor de schepenen van de plaats van ligging van het onroerend
goed. De steden stonden   dan   ook   niet   toe   dat   zo'n akte elders werd verleden.
In de praktijk werden voor de schepenen van grote steden wel akten gepasseerd die
betrekking hadden op onroerend goed dat niet onder hun ressort was gelegen. Dit was
een bron van conflicten. In de dertiende eeuw verkregen Leuven en Brussel, zoals ge-

zegd,vandehertogvan Brabanthetrechtomdegenenvoorhentelatenverschijnendie
de  in hun schepenbrieven omschreven verplichtingen niet waren nagekomen.  Het-
zelfdeprivilege werdingeroepen door Antwerpen, Zoutleeuw en's-Hertogenbosch. In
deze laatste stad was dit recht bekend als het recht van ingebod, terwijl Breda het zoge-
naamde recht van inhaling kende.7

De werking van de schepenbrieven kan worden get'llustreerd aan de hand van de
costumen van Antwerpen. Daarin wordt het geval behandeld van een rentegerech-
tigde die een Antwerpse brief had betreffende een onroerend goed binnen de stad of
haar vrijdom gelegen. Was de debiteur achterstallig in het betalen van de rente, dan
toonde de crediteur de constitutiebrief aan de ambtman en schepenen en verzocht om
recht. Achterstallige betaling kon over twee of drie afgelopen jaren worden gevor-
derd. De ambtman en schepenen gingen vervolgens te zamen naar het huis of pand
waar de schepenen als volgt vonnisten: 'Dat d'amptman den rentier voor t'ghebreck
van sijne achterstellige rente schuldich is leveringhe te doen, ende den ghehypoticeer-
den pant oft panden den rentier in sijne handen te leveren, om den selven voor zijn
ghebreck te hebben t'evinceren, ende te cieren naer recht'.8

De costumen van Antwerpen bespreken daarnaast nog het geval dat iemand zijn
recht op pacht of rente uit een onroerend goed buiten de stad of vrijdom, maar wel in
het kwartier van Antwerpen gelegen, kon bewijzen door een Antwerpse schepen-
brief. De crediteur kon in geval van achterstallen de constitutiebrief aan de ambtman
en schepenen voorleggen  en om recht verzoeken. De schepenen oordelen daarop
aldus: 'Midts dat blijckende is vande renten oft pachte met schepenen brieven der
stadt van Antwerpen d'amptman des versocht wordende, den proprietaris, ghebruy-
cker oft handtplichter vande panden schuldich is, met amptmans brieven inne te
schrijven t'eenen competenten dinghdaghe, ende partije te bedwinghen tot beta-
linghe'. De eiser kon ter ondersteuning van de schepenbrief nog een eed alleggen. De
brieven van de ambtman werden aan de debiteur overgebracht met het verzoek om te
betalen of zich op de dienende gerechtsdag te komen verantwoorden. Verscheen de
debiteur ter terechtzitting en weigerde hij te betalen, dan moest hij borg stellen voor

de betaling van de achterstallen, vervolgens kon hij zich verweren. Verscheen de
debiteur niet, dan werd hij bij verstek veroordeeld tot het stellen van borg. Legde de
debiteur dit vonnis naast zich neer, dan werd tot executie overgegaan.9
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2.2. 's-Hertogenbosch
Tien artikelen uit de redactie van de Bossche costumen uit 1606 betreffen de briefle-
zing. Deze bepalingen zijn te vinden in de 2lste titel over de signet- en ingebodproce-
dure. Zes artikelen werden in 1606 voor het eerst opgetekend. De overige vier komen
al voor in de redacties uit 1546-1547 en uit 1570. w

De waarde van schepenbrieven inzake onroerend goed in 's-Hertogenbosch of zijn
vrijdom gelegen, was volgens Van Soemeren vanaf de stichting van de stad bekend,
hoewel in geen enkel privilege expliciet verwoord." Titel 21 begint met een bespre-
king van de schepenbrieven die dit stedelijk ressort betroffen. Deze schepenbrieven
hadden betrekking op renten, cijnzen en pachten. 12 Bovendien konden zij personele
geloften tot onderwerp hebben, afgelegd door een inwoner van de stad of haar
vrijdom. Voor de nakoming van de verplichting gaf de debiteur zekerheid in de vorm
van een algemeen onderpand, zijn persoon en goederen, of een speciaal onderpand.
De crediteur kon in geval van achterstallige betaling de schepenbrief laten lezen. Dit
was voor hem de eerste stap op weg naar genoegdoening. Volgens de Raminge uit
1495, de overeenkomst tussen 's-Hertogenbosch en Meierij, kon slechts betaling
worden gevorderd over maximaal drie achterliggende jaren. In 1506 werd deze
bepaling bevestigd. 11 De schepenbrief werd gelezen in tegenwoordigheid  van  de
schout en drie of meer schepenen. De debiteur werd hiervoor niet gedagvaard.14 De
brief werd voorgelezen door de crediteur, zijn procureur of een ander in zijn naam. 15

Van Soemeren begreep niet waarom het brieflezen juist in tegenwoordigheid van
minstens drie schepenen moest gebeuren. De aanwezigheid   van   twee   leek   hem
voldoende. 16 Vervolgens vonnisten de schepenen  dat de crediteur zou worden  'ge-
richt' aan het onderpand, dan wel aan de debiteur en zijn goederen. Het onderpand
kon  dus in beslag worden genomen." De schout  of zijn plaatsvervanger schreef
daarna op de achterkant van de gelezen brief: 'Lecm coram N.N.N. scabinis, die

.anno...'.18
Na drie dagen ging de crediteur volgens art. 21.2 met zijn schepenbrief naar de

secretarissen of klerken in de 'scryffcamer', waar hem een akte werd verleend met
daarop het signet of zegel van de stad. Het signet werd pas na drie dagen verleend
opdat de schepenen in de tussentijd het vonnis nog konden corrigeren. w De akte die
vervolgens werd afgegeven, vermeldde de achterstallige betaling, alsmede de namen
van de schepenen die hadden gevonnist. Het stuk bevatte bovendien nog de handteke-
ning van de secretaris of griffier. 20

Voor de Bossche schepenbank werden ook akten gepasseerd die de Meierij van
's-Hertogenbosch betroffen.  Ik doel hier met name op akten inzake renten, cijnzen of
erfpachten gevestigd op in de Meierij gelegen onroerend goed, alsmede op akten
inzake beloften door inwoners van de Meierij afgelegd.21 Werd een in een akte
vastgelegde rente of belofte niet voldaan, dan kon de crediteur, volgens art. 21.6, de
tegenpartij laten ingebieden om alsnog te voldoen, dan weI om op de aangewezen dag
voor de Bossche schepenen te verschijnen.

Het kon voorkomen dat een crediteur zijn schepenbrief had verloren. Volgens een
turbe uit 1555 kon dan toch in rechte betaling worden verzocht, mits de crediteur kon
bewijzen gedurende 10, 20, 30 en meer jaren gerechtigd te zijn geweest.22 Volgens een
turbe uit 1625 kon op basis van het schepenprotocol een tweede schepenbrief worden
verleend als de originele ontbrak. Vonnissen konden namelijk uitsluitend worden
gewezen op basis van 'originele of secundaire bezegelde brieven'.23 Een cijnsheer kon
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betaling van achterstallige grondcijnzen vorderen op grond van zijn authentiek
cijnsboek.24

Om betaling van de grondrente of belofte te verkrijgen kon volgens art. 21.6 de
debiteur of gebruiker van het onderpand worden aangesproken. Van de gebruiker
kon  blijkens  art.  21.13 de gehele achterstand worden gevorderd, zelfs  als  hij  het
onderpand maar voor een deel gebruikte. Diverse turben noemen overeenkomstig

deze regel de gebruiker als degene die in de eerste plaats moest worden aangesproken,
daarna noemen  zij de laatste 'herbrenger',  dat wil zeggen de laatste betaler  van  de

schuld.25
De  tegenpartij,  dat wil zeggen de debiteur, gebruiker etc.,  die werd ingeboden,

moest  op een bepaalde gerechtsdag verschijnen. Verscheen  hij,  dan  werd  de  zaak
volgens de costumen, zoals hiervoor al bleek, op de 'ordinaris rolle' op de gewone
manier met eis, antwoord etc. afgehandeld. Verscheen hij niet, dan werd de schepen-
brief op de rol van ingeboden zaken gelezen, waarna een verstekvonnis werd gewe-
zen. Zo staat op de rol van ingeboden zaken van 3 februari 1665 het volgende
genoteerd: 'Van Vuchtpro actore eijst 41 gl. 9 sts. satvo justo,van eenen chijns van 15
gl. jaerl. pro ut in litteris, sub verificatione. Obtinuit.' Van Vucht verzocht dus voor de
eiser betaling van achterstallige cijnzen onder verwijzing naar een schepenbrief. De
tegenpartij was blijkbaar niet verschenen, waarop de schepenen het recht op betaling
erkenden. De formule die dit alles uitdrukt, 'pro ut in litteris, sub verificatione. Obti-
nuit', komt op de rol van ingeboden zaken geregeld voor.26

De crediteur die betaling van achterstallige renten of nakoming van een belofte
verzocht, kon dus, als hij zijn vordering op een schepenbrief baseerde, deze brief in
het gerecht laten lezen. Daarbij maken de Bossche costumen evenals de costumen van
Antwerpen onderscheid tussen het geval dat de schepenbrief het stedelijk ressort

betrof, of juist het gebied buiten de stad en haar vrijdom. In het eerste geval was de
signetprocedure van toepassing, in het tweede geval de ingebodprocedure.

2.3. De Meierij
In bijna alle costumen en dingrollen uit de Meierij wordt de brieflezing vermeld. Ik
bespreek hier de costumen en geef voorbeelden uit de bijbehorende rechterlijke
archieven. 27

De costumen van Eindhoven uit 1547 spreken zijdelings over het lezen van schepen-
brieven. Art. 5 vermeldt namelijk het bedrag dat verschuldigd was voor het in rechte
lezen van een akte die hetzij 'erf-rogghe', hetzij 'erfgelde' betrof. 28 In de civiele
dingrollen, die vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw worden bewaard,
wordt het lezen van schepenbrieven regelmatig vermeld. Ik geef een voorbeeld uit de
Eindhovense praktijk. Het geval betrof Hendrick Janssen van Mierloo. Hij verzocht

op 11 december 1677 behoorlijke lezing van een rentebrief. De speciale onderpanden
in de brief vermeld, waren door oudere rentegerechtigden reeds uitgewonnen. Tot
meerdere zekerheid voor de betaling van de jaarlijkse rente dienden echter ook heel
in het algemeen de persoon van de debiteur en al zijn goederen 'hebbende ende

vercrijgende'. Op grond van dit zogenaamde 'generaal verband' wilde Van Mierloo
het huis, hof en toebehoren uitwinnen dat de debiteur ten tijde van het passeren van
de rentebrief in eigendom had. Hij verzocht dus brieflezing ten einde met het betref-
fende onderpand te handelen zoals 'naer costuijme deser stadt' placht te gebeuren.

Daarop vonnisten de Eindhovense schepenen dat eerst moest worden aangetoond dat
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de speciale onderpanden behoorlijk waren uitgewonnen. 29
De costumen van Oirschot wijden slechts 66n artikel aan de evictie. Art. 15, dat

teruggaat op een ordonnantie uit 1544, geeft geen overzicht van de gehele evictiepro-
cedure, maar behandelt enkel het geval dat de gebruiker geen afstand wilde doen van
het onderpand. De costumen melden dus niets over het lezen van schepenbrieven.Een voorbeeld uit de praktijk zegt hierover echter wel wat. Op de rol van 22 februari
1668 wordt de brieflezing vermeld voor Hendrick Gysbert Vlemmincx en Niclaes
Dielis Vlemmincx als rentmeesters van de fundatie van wijlen Gysbert Vlemmincx.
Zij procedeerden tegen Anthony Lambert Evers en zijn goederen. De Oirschotse
schepenbrief werd gelezen vanwege achterstallige betaling van een jaarlijkse erfcijns.
De ligging van het onderpand waaruit de cijns moest worden betaald, staat op de rol
nauwkeurig omschreven. Voorts blijkt dat de cijns door Anthony op 3 april 1641 aan
een rentmeester van de fundatie was verkocht, alsmede dat de betaling zestien jaren
achterwege was gebleven. Hendrick Gysbert en Niclaes Dielis Vlemmincx verzoeken
daarom dat de cijns'ten laste van den gelovere ende syne panden sal werden gewesen
ten gerichte'. Hieronder staat op de rol genoteerd: 'Geleesen ten gerichte, gemaent,
geweesen ende verclaert executabel op den 22en febry. 1668'. Het verzoek van de
crediteuren werd dus ingewilligd.30

Ook de costumen van Bergeijk en Eersel uit 1546 en 1606 vermelden het lezen van
schepenbrieven." In een Eersels schepenprotocol uit de jaren 1548-1558 staat enige
malen het brieflezen geregistreerd. Zo wordt het geval beschreven van Jan Aelbrechs.
Hij verscheen voor schout en schepenen in de vierschaar en verklaarde dat hem
gedurende vier jarengeen pacht was betaald. Ten bewijze daarvan diende een Eerselse
schepenbrief uit 1467. Bovendien legde Aelbrechs een eed af. In het protocol werd het
onderpand nauwkeurig omschreven en werden de vorige pachtgerechtigden eveneens
genoemd.12 Een eeuw later, om precies te zijn op 9 december 1665, liet Herman Mar-
tens, nadat met 'clockenslach' was gedagvaard, een Eerselse schepenbrief uit 1618 le-
zen. Martens had namelijk nog gedurende drie jaren pacht te goed'ghereserveert den
voorderen achterstel'. Nadat hij ter verificatie een eed had afgelegd, oordeelden de
schepenen dat tot evictie kon worden overgegaan.13 Het valt op dat blijkens deze  en
andere Eerselse rolaantekeningen betaling van maximaal drie jaren renteachterstand
werd gevorderd.34 Mogelijk is hier de invloed van de Raminge aanwezig. Het is ook
mogelijk dat de costumen van Antwerpen invloed uitoefenden op deze in het zuiden
van Kempenland gelegen schepenbank. 35

Eveneens in het zuiden van Kempenland lagen Bladel en Reusel. De costumen van
beide plaatsen bespreken het lezen van schepenbrieven. Allereerst behandel ik de
optekening van Bladel uit 1546. De crediteur die achterstallige pachten had te vorde-
ren, bracht de schepenbrief waarop hij zijn vordering baseerde in het gerecht. Hijzelfof zijn gemachtigde las de brief voor. De vorige pachtgerechtigden werden vermeld.
De schout vroeg vervolgens hoeveel verschuldigd was, waarop de crediteur onder ede
een antwoord gaf. Hierna mocht hij tot evictie overgaan.36 De costumen van Reusel
uit circa 1606 bepalen het volgende. Een crediteur die betaling van grondcijnzen oferfrenten vorderde, kon op de rechtszitting zijn schepenbrief laten lezen. De crediteur
was niet verplicht de tegenpartij voor deze rechtszitting te laten dagvaarden. Hij kon
evenals in Eersel over drie jaren achterstallige betaling vorderen. De crediteur legde
een eed af en de schepenen stonden tot slot, na gemaand te zijn door de schout, de uit-
winning van het onderpand toe." De oudst bewaarde dingrol van de schepenbank Bla-
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del, Reusel en Netersel bestrijkt de jaren 1703-1711. Deze dingrol geeft enkele zeer

bondig omschreven voorbeelden van een brieflezing. Op 1 mei 1708 bijvoorbeeld.
legde Johan Verspaendoncq in naam van Eliesabet Mallants een rekest over'met een

schepenbrieff aen de selve annecx. Versoeckt ende sustineert als in de selve'. Volgens

hetdaaropvolgendevonnisstondendeschepenendeuitwinning'naerstielencostuijme
van dese banck' toe.38

Ook de costumen van Sint-Oedenrode uit 1547 kenden het lezen van schepenbrie-
ven. Een crediteur kon volgens art. 22 zijn brief laten lezen als renten, cijnzen of
pachten niet waren betaald. Achterstallige betaling kon over een termijn van maxi-
maaldrie jaren wordengevorderd,eentermijndie, watbetreft Sint-Oedenrode, aande

Raminge uit 1495 zal zijn ontleend.
Sint-Oedenrode had het recht van ingebod. Van dit recht was blijkbaar gebruik

gemaakt in het geval van Roelandt vanden Huerck tegen Rut Claessen. Claessen had

afstand gedaan van zijn onroerend goed te Veghel. Vanden Huerck verzocht daarna

aan de schepenen van Sint-Oedenrode om op dit onderpand te mogen'prossedeeren'

en wel'naer costuijnme ende jusantie deser dingh bancke', om op die manier een geld-

bedrag te kunnen verhalen. Door de schepenen werd op 12 november 1687 dienover-
eenkomstig gevonnist.39

Het kon gebeuren dat de crediteur bijvoorbeeld door brand de schepenbrief niet
meer in rechte kon overleggen. Volgens de artt. 23 en 24 van de redactie uit 1547 kon

hij dan degene aanspreken die het onderpand in bezit had. Was het verder door de
ouderdom van de schepenbrieven niet meer mogelijk de onderpanden te vinden, dan
kon de laatste 'herbrenger' worden aangesproken 'd'welck men observeert door
sekere ordonnantie gemaeckt tusschen die stadt van Den Bossche, ende haere Meye-
rue'. Deze bepaling is dus ontleend aan de Raminge uit 1495 en wel aan art. 13.

De costumen van Helmond uit 1547 koppelen in art. 9.1 het lezen van schepenbrie-
ven aan het geval dat de betaling van de pacht achterstallig was. De crediteur kon dan
voor schout en schepenen op de rechtszitting zijn schepenbrief laten lezen. De

gezworen klerk las de brief voor. Vervolgens vroeg de schout aan de schepenen hoe de
klager op grond van de brief betaling van de achterstallige pacht kon verkrijgen. De
schepenen vonnisten daarop dat de heer de klager zou'rechten' aan de onderpanden.

In het rechterlijk archief van Helmond worden twee 'evictie- en memorieboeken'
bewaard. Deze boeken geven talrijke praktijkvoorbeelden van het lezen van schepen-
brieven. Zo staat op de rol van 1 juli 1663 het geval vermeld van Jan Dircx Coolen. Hij
'beclaecht pandinge' op het in Lieshout gelegen onroerend goed van Thomas Frans

Maes en de zijnen. Blijkens een Helmondse schepenbrief was een jaarlijkse rente
verschuldigd. De betaling daarvan was achterstallig en daarom verzocht Coolen tot
uitwinning van het onderpand te mogen overgaan. De schepenen stemden daarin
toe.40

De schepenbrief, die de basis was voor het vonnis, werd op de rechtszitting voorge-
lezen. Blijkens een turbe uit 1643 over' 't recht, costuijme ende stijl van procederen in
't stuk van evictien binnen der stadt Helmont' gebeurde dit door 66n van de schepenen
of door de secretaris. 4t

Volgens de artt. 18 en 19 van de costumen van Asten uit 1571 werden schepenbrie-
ven gelezen om achterstallige betaling van pachten te vorderen. De brief werd in het

gerecht gelezen. Nadat de schout hen gemaand had, oordeelden de schepenen dat de
crediteur tot uitwinning kon overgaan.
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Diverse dingrollen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw bevatten notities
over de brieflezing. Ik geef twee voorbeelden. Op 5 maart 1670 legde Jan Driesen van
Ruth een schepenbrief uit 1651 ter lezing in rechte over, omdat de betaling van een
jaarlijkse rente achterstallig was. De ligging van het onroerend goed waaruit de rente
moest worden betaald, werd omschreven. De schepenen stonden vervolgens de
uitwinning van het onderpand toe.42 Op de rol van 26 mei 1677 staat het geval vermeld
van Jenneke mogelijk weduwe van eerder genoemde Jan Andriessen van Ruth. Jen-
neke legde als eiseres een erfbrief over, gedateerd 11 juli 1640. Zij wilde overgaan tot
evictie om aldus de pacht die vier jaren niet was betaald, te verhalen. De schepenen
stemden hierin toe. 43

In Asten werden niet alleen schepenbrieven gelezen. Een paar maal vond ik in de
dingrollen vermeld dat een authentiek extract uit het Astense protocol werd overge-
legd. Op 12 november 1670 bijvoorbeeld, vonnisten de schepenen dat op grond van
een dergelijk extract tot evictie kon worden overgegaan.4

Volgens art. 4 van de costumen van Geldrop en van Heeze en Leende uit 1571-1573
kon de crediteur van achterstallige 'rogh-renten' of 'gelt renthen' zijn schepenbrief
laten lezen. De schepenen vonnisten daarna, gemaand door de schout, dat het
onderpand kon worden uitgewonnen. Ook de dingrollen van Geldrop en van Heeze,
Leende, Zesgehuchten vermelden regelmatig het lezen van schepenbrieven. Op 11
juni 1682 verzocht Delis Willems op grond van een Geldropse rentebrief een onroe-
rend goed te mogen uitwinnen. De schepenen van Geldrop stemden toe in de evictie.4<
In  1671 liet Mayken van Hooff een Geldropse rentebrief uit 1632 lezen. De rente was
jaarlijks verschuldigd uit een onroerend goed dat in Geldrop lag. De crediteur
verklaarde de gebruiker van het onderpand, de elders woonachtige Willem Delis,
volgens plaatselijke gewoonte te hebben laten dagvaarden. Hierna werd het verzoek
van Mayken om te mogen uitwinnen, door de schepenen ingewilligd.46

Volgens de Raminge kon, zoals meermalen bleek, slechts over drie jaren achterstal-
lige pacht of cijns worden gevorderd. Een verwijzing naar deze regel is mogelijk te
vinden in het schepenprotocol van Heeze. Een akte uit 1588 zegt namelijk dat de
debiteuren 'sullen betaelen onder conditie 4 pachten', even verder volgt echter 'ende
by aldien dat men op anderen plaetsen minder betaelt oft nae 't placcaet met drie
jaeren te geven volle quitantie, soe sail Bernaert't gene hy daeraen te veel ontfanghen
heeft aen den naevolgende pachten soe veel te min boeren'.47

Het voorgaande laat zien dat ook in de Meierij de brieflezing de eerste stap was om
tot evictie te komen. De crediteur die de schepenbrief aan het gerecht voorlegde, kon
aldus de gegrondheid van zijn vordering op een snelle manier bewijzen.

3. BESLAG OP EN EERSTE VERKOOP VAN HET ONROEREND GOED

3.1. Algemeen
Nadat  door de schepenen een vonnis was gewezen,  kon  op  het  uit te winnen onroe-
rend goed beslag worden gelegd. De costumen van Antwerpen uit 1582 geven de
volgende regeling. Betrof een schepenbrief een in Antwerpen of zijn vrijdom gelegen
onderpand, dan werd de rentegerechtigde na de brieflezing in het bezit gesteld van het
onroerend goed. Daarna moest de gebruiker/niet-eigenaar van het onderpand binnen
veertien dagen hetzij de schuld betalen, hetzij het pand verlaten. De eigenaar kon
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tegen de inbezitneming protesteren. Om genoegdoening te verkrijgen werd allereerst
het aanwezige roerend goed verkocht. Eerst als dit niet voldoende opbracht, werd het
onroerend goed geexecuteerd. De veiling hiervan vond echter pas na den jaar plaats.
Ook als het onderpand buiten de stad of haar vrijdom lag, werd eerst het roerend goed
gedxecuteerd.48

3.2. 's-Hertogenbosch
Volgens de Bossche costumen werd de debiteur na het schepenvonnis gesommeerd
om de schuld te voldoen. De debiteur die daarna nog steeds nalatig bleef, had blijkens
de costumen diverse mogelijkheden. Hij kon van het onderpand/onroerend goed
handlichting of afstand doen.  Hij  kon het vonnis waarbij  hij was veroordeeld, tegen-

spreken. Hij kon ook op de Gevangenpoort in hechtenis gaan. De gebruiker of
eigenaar van het onderpand die zes weken in hechtenis had gezeten, werd volgens art.
21.4 geacht handlichting te hebben gedaan.49 In oorsprong zal er wat betreft de
handlichting een onderscheid zijn geweest in geval van een zakelijke verplichting
(rente, cijns, pacht), dan wel een persoonlijke verplichting. In het eerste geval was
de debiteur oorspronkelijk door de handlichting bevrijd, in het tweede geval had de

handlichting dit gevolg niet.
Aan de handlichting wijden de Bossche costumen uit 1606 een aparte titel die uit

veertien artikelen bestaat. Drie bepalingen werden geredigeerd naar het voorbeeld
van de costumen van Mechelen. De onderwerpen die in de titel worden behandeld,
betreffen bijvoorbeeld de persoon die afstand deed. Ook komt het tijdstip van afstand
aan de orde. 50

De 23ste titel van de costumen uit 1606 behandelt het verdere verloop van de
evictieprocedure. Daarbij moet worden aangetekend dat de uitwinning van het on-
roerend goed werd voortgezet, ongeacht of er roerend goed voor verhaal aanwezig
was.5' De eerste stap in de verdere evictieprocedure was de volgende. De (laag)schout
ging vergezeld van twee schepenen naar het onderpand om 'aen te richten', dat wil
zeggen om beslag te leggen. De stelling van Spierings dat door het 'richten aen' het
onderpand, het recht van de crediteur op schadeloosstelling werd erkend, is onjuist.
Dit recht was al eerder erkend, namelijk door het vonnis waarbij de debiteur was
veroordeeld.52

Nadat op het onderpand beslag was gelegd, ging de crediteur met zijn schepenbrief
naar 66n van de secretarissen van de stad. Door deze werd het onderpand tijdens 66n
van de drie jaargedingen 'te boeck gestelt'. 's-Hertogenbosch kende drie jaargeding-
en, een na Kerstmis, 66n na Pasen en edn na het feest van Sint Jan-Baptist. Een
jaargeding bestond uit drie gerechtsdagen.53 De schepenbank kwam tijdens deze drie

dagen in een bijzondere zitting bijeen. Blijkens de Bossche stadsrechten werd op het
jaargeding het bezit van het onroerend goed aan de orde gesteld. Ieder die rechten op
een onroerend goed meende te hebben, kon dat tijdens het jaargeding melden. Werd
dat recht niet betwist, dan werd de bezitter daarin bevestigd. 54 Zo was ook het beslag
dat op het jaargeding driemaal zonder tegenspraak bekend was gemaakt definitief.
Het onroerend goed werd geregistreerd ('te boeck gestelt') in de zogenaamde 'vonnis-
boeken'. Deze worden in het Bossche rechterlijk archief vanaf 1365 bewaard. In 6dn
van deze boeken staat bijvoorbeeld opgetekend dat een goed voor de eerste maal was

afgeroepen op 17 januari 1642, daarna gebeurde dit nog eens op 20 januari en 4
februari  1642.55
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Nadat het onroerend goed te boek was gezet, moest het worden geveild. Lag het
binnen de stad of haar vrijdom, dan moest het binnen zes weken voor de eerste maal
worden verkocht. De eerste van de groenroeden maakte om de veertien dagen, op
drie zondagen, vanaf de pui van het stadhuis bekend dat het goed te boek was gezet en
dat het zou worden verkocht.  Lag het onderpand buiten de stad, in de Meierij, dan
moest het binnen drie maanden na het jaargeding worden geveild in de plaats van
ligging. Ook hier waren, om de veertien dagen, drie zondagse afkondigingen vereist.56
Vddr de veiling werd een brief gezonden aan de schepenen en de vorster van de plaats
van ligging van het goed. Deze brief luidde als volgt:
'Goede vrienden
Wij senden uw hier inne gesloten een cedulle mentie maeckende van seekere goede-
ren die in den jaargedinge van Paeschen laestleden naerden rigten deser stad alhier te
boek gekomen zijn, met allen ernst begeerende van uw vorsters dat gij die kondigt in
de kercke van N. drie sondaegen elck veerthien nagten naar den anderen volgende, als
men die gebooden gewoonlijck is te doen en gij scheepenen ons dat certificeert,
behoudelijck daar af uwen salaris als gewoonelijk is, des niet latende, God sij met uw,
geschreven etc'.57

Nadat de afkondigingen waren gedaan, werd het goed voor de eerste maal ver-
kocht. Hierdoor was de evictie echter nog niet afgerond. Deze liet namelijk nog 'jaar
en dag' op zich wachten. De verkoop vond plaats voor de schout en tenminste drie
schepenen.SR De schout stelde dan de vraag: 'offt iemant d'erffenisse onderstaen oft
quyten wilt eenwerff, anderwerff, derdewerff, wysen die schepenen, nae manisse
des scouteths, want nyemant die erffenisse onderstaen oft quyten en wil, dat men 't
vercoopen sal ten schoonsten, schietterover, mensal wederkeeren, ontbreeckter, men
sail voort maenen ende all met goederoerconde'. Deze vraag is ontleend aan een oude
dingtaal. Het was volgens de costumen de evicteur, dat wil zeggen de crediteur die uit-
won, die voor het onderpand een bedrag bood tergrootte van de schuld en de gerechts-
kosten. Alserniemandmeerbood, dan was hetookdeevicteurdiede'coop' nam'aen's
richters roede'. Doorde roede van de richterofschout aan te raken werdhij dus koper.59

Van de koop werd een vonnisbrief opgemaakt. Ook werd de rechtshandeling
geregistreerd. In 66n van de 'vonnisboeken' staat bijvoorbeeld het geval opgetekend
van Truijken en Marijken, dochters van Jans Gerarts Leenhouder. Voor hen was
beslag gelegd op een onroerend goed, omdat een jaarlijkse grondcijns daaruit niet
werd betaald. Nadat het beslag in het jaargeding van januari-februari 1642 was
bekendgemaakt, werd het onroerend goed op 9 mei daaropvolgend door de gezusters
zelf gekocht. De indruk bestaat dat het meestal de evicteur was die de'coop' nam. Dit
blijkt uit gegevens vermeld in een register van koopcondities uit 1579-1595, alsmede
uit de 'instrumentboeken' die, hoewel zij de slotfase van de uitwinning betreffen, ook
de naam van de eerste koper vermelden.60

Volgens de Bossche costumen kon op het onroerend goed beslag worden gelegd als
het was verlaten of als de debiteur handlichting had gedaan. Het onderpand werd
uitgewonnen ongeacht de vraag of er voldoende roerend goed was om de schuld op te
verhalen. Hier verschilden de costumen van 's-Hertogenbosch van die van Antwer-
pen. Belangrijke fasen in de Bossche evictieprocedure waren blijkens deze paragraaf
het richten aan het onderpand, het te boek zetten tijdens het jaargeding en het koopne-
men aan de roede van de richter.
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3.3. De Meierij
De gang van zaken in Oisterwijk, Hilvarenbeek en Oirschot vertoonde in de tweede
helft van de zeventiende eeuw veel overeenkomst met die in's-Hertogenbosch. Voor
Oisterwijk en Hilvarenbeek blijkt dit uit evictierekeningen en dingrollen die bewaard
zijn gebleven. Allereerst werd een 'erfgericht' gehaald. Dit werd driemaal in het
gerecht gebracht. Daarna werd de'coop aen 's richters roede' genomen. In Oisterwijk
en Hilvarenbeek werd het beslag op drie gewone gerechtsdagen bekendgemaakt. In
's-Hertogenbosch gebeurde dit op het jaargeding.61 In het in Kempenland gelegen
Oirschot werd het beslag wel op het jaargeding bekendgemaakt. Dit blijkt uit een
register van 'opwinningen of evictien', dat de jaren 1668-1739 bestrijkt. In het register
staat onder andere het geval opgetekend van Chatarina van Elmpt en haar broers. Zij
hadden op grond van een Oirschots schepenvonnis van 9 december 1665 en na
handlichting diverse in Oirschot gelegen onroerende goederen in beslag genomen. Dit
beslag werd bekendgemaakt en geregistreerd tijdens het jaargeding van 5 oktober
1667 en van 23 en 25 januari 1668. Daarna werden de goederen verkocht. De
crediteuren boden een bedrag ter grootte van de schuld en de gerechtskosten. Op 28
mei 1668 raakten zij de 'roede van justitie' aan en werden zo de kopers van de
onroerende goederen. 62

In het voorgaande was sprake van handlichting. Het kon gebeuren dat een debiteur
geen afstand wilde doen van het onderpand. De Oirschotse costumen bespreken dit
geval. Volgens art. 15 werd de debiteur die niet betaalde en geen handlichting deed,
tot een boete veroordeeld.

De andere schepenbanken waarvan de costumen en de rechterlijke archieven
werden bestudeerd, hadden meer een eigen systeem. Daarin was sprake van het
zogenaamde pandhalen of het halen van 'rus en rijs'. Daarmee werd bedoeld dat van
het onderpand een kluit aarde, een graszode of tak werd meegenomen. Deze werd
vervolgens diverse malen in het gerecht gebracht.61 Daardoor was het beslag op het
onderpand definitief. Volgens sommige bronnen werd het onroerend goed daarna
nog voor de eerste maal verkocht.

Het pandhalen wordt genoemd in art. 5 van de costumen van Eindhoven uit 1547.
Volgens deze bepaling werd de crediteur na de brieflezing 'gewesen tot sijn panden'.
De heer of de vorster ging dan een pand halen. dat driemaal in het gerecht werd
gebracht. Zo vertoonde de procureur van Gerardus van Boxmeer op 25 april 1693
'zijn gehaald pand en rusch in regt pro primo'.  Van het onderpand werd dus een kluit
aarde of een graszode meegenomen, die in het gerecht werd gebracht. Een ander
voorbeeld is dat van Joost Jacobs van Coursel. Op 27 november 1677 verzocht hij
gewezen te worden tot pandhaling overeenkomstig de stijl en de gewoonte van
Eindhoven. Nadat zijn verzoek was ingewilligd, bracht hij veertien dagen later op 11
december, de eerstvolgende gerechtsdag, het pand voor de eerste maal in het gerecht.
Op de twee daaropvolgende dingdagen, respectievelijk 14 januari en 26 februari 1678,
gebeurde dit voor de tweede en derde maal.64 Op genoemde dagen was het gerecht in
een gewone zitting bijeen en was er dus niet, zoals in 's-Hertogenbosch en Oirschot,
sprake van een jaargeding.

Nadat het pand driemaal in het gerecht was gebracht, werd het volgens de artt. 5 en
6 van de costumen 'op-gewesen'. Het werd geveild en verkocht aan de 'rinck van de
kercke' voor de achterstallige pacht en de gerechtskosten, de'schaeden van recht'. De
gebruiker van het onderpand moest het goed vervolgens aan de koper overlaten. De
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verkoop aan de kerkering is behalve uit de costumen ook uit Eindhovense schepen-
protocollen en evictierekeningen bekend. Het woord 'rinck' betekent onder andere

klopper en ijzeren ring aan een deur of poort. Vermoedelijk vond de verkoop dan ook
plaats bij de klopper van de kerkdeur.6, In het Eindhovense schepenprotocol dat
vanaf 17 januari 1548 tot 31 mei 1553 is doorgenomen, werd de verkoop aan de
kerkering regelmatig geregistreerd. Zo werd achtereenvolgens op 15 en 22 oktober en
op 29 november 1549 zo'n verkoop opgetekend. Daarna volgde er weer een op 10
januari 1550. Een voorbeeld laat zien hoe werd geregistreerd: 'Gerart Henrick Rue-
vens zoen heeft in alder manieren van recht aen den rinck van der kercken verkoch
een erffpant gelegen binnen Eyndoven neven den Haen ende den Haen voir XVI Kar.
gulden ende twee achterstel scaye van recht etc. Heeft den coop Laurens van Zon
boven den last voirsschreven. 1 q. wyns'. Hierna volgden de datum, 22 oktober 1549,
en de namen van de schepenen voor wie de akte was gepasseerd. In de meeste gevallen
werd een dergelijke verkoop gevolgd door een tweede verkoop. De koper verkocht
het onroerend goed op zijn beurt namelijk terug aan de evicteur, dat wil zeggen aan de
crediteur die het onderpand uitwon. Deze rechtshandeling werd als volgt geregi-
streerd: 'Laurens voirsschreven heeft Gerarden voirgen. ter selver tyt voir die selve

scepenen weeder om overgegeven, gelovende commer van synent weegen  etc'.  Di-
verse malen was het een zekere Wauter Wielmans die als koper/verkoper optrad.
Deze Wielmans wordt soms vorster genoemd.66 Het lijkt erg aannemelijk dat degene
die het onderpand aan de kerkering kocht en verkocht, een stroman was.  Men zal
hebben gemeend dat een evicteur/verkoper niet zelf het onderpand kon kopen. 67

Vermoedelij k werd op den duur het verkopen aan de kerkering steeds minder in het
schepenprotocol opgetekend. Ik vond deze verkoop bijvoorbeeld geen enkele maal
geregistreerd in het protocol dat vanaf 4 september 1688 tot 27 december 1689 werd
doorgenomen.68 De evictierekeningen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw
maken echter wel melding van deze verkoop. In de lijst van uitgaven staat regelmatig
aangetekend welke kosten aan de verkoop aan de kerkering waren verbonden. 69

In Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel, Mierde, Waalre en Valkenswaard was even-
eens sprake van het pandhalen. Een eerste verkoop wordt echter nergens vermeld. De
costumen van Bergeijk en Eersel uit 1546 en 1606 vermelden het salaris van de heer,
de twee schepenen en de vorster voor het pandhalen. Het pand moest driemaal in het
gerecht worden gebracht.m Blijkens een Eerselse dingrol uit 1665 werd op 9 december
van dat jaar aan Herman Martens toegestaan 'rijs ende rus' van het onderpand te
halen. Op 23 december werd het pand voor het eerst in het gerecht gebracht en op 27
januari 1966 voor de derde maal. Martens was toen volgens het vonnis 'volcomen in
sijne evictie'. Het pandhalen was immers door niemand aangevochten. Hij kon het
onderpand dan ook gaan verhuren. 71

Ook volgens art. 14 van de costumen van Bladel uit 1546 moest het pand tijdens drie
zittingen in het gerecht worden gebracht. De artt. 38,39 en 40 van de costumen van
Reusel uit circa 1606 kennen het halen van 'rus en rijs' eveneens. Het pand werd
gehaaid door de heer in tegenwoordigheid van twee schepenen en vervolgens in het
gerecht gebracht. Als dit voor de derde maal ongestoord was gebeurd, vonnisten de
schepenen volgens art. 41 dat de crediteur het zou'opnemen' en verhuren. De dingrol
uit 1703-1711 van de schepenbank Bladel, Reusel en Netersel geeft enige voorbeelden
van het in rechte brengen van een gehaald pand. Op 18 september 1708 stemden de
schepenen op verzoek van Embregt Dyckmans in met het halen van'rus en rijs om al
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hier ten regten te presenteeren drie genegte naarvolgende'. Op 30 oktober werd het
pand voor de eerste maal en op 13 november 1708 voor de tweede maal in het gerecht
gebracht. Daarna werd echter overgegaan tot de afronding van de evictieprocedure.
Ook in het geval van Johan Verspaendoncq, die optrad in naam van Eliesabet
Mallants, werd het pand niet driemaal in het gerecht gebracht, zoals de costumen
zeggen. Op 1 mei 1708 stemden de schepenen in met het halen van 'rus en rijs' door
twee schepenen en de schout. Het pand moest op de eerstvolgende rechtszitting
worden ingebracht. Daarna moest worden geprocedeerd 'naer stiel en costuijme van
dese banck'. Volgens de dingrol werd het pand slechts 66nmaal, op 26 juni 1708, in het
gerecht gebracht, waarna het onroerend goed werd verhuurd.72

Ook in Hoge Mierde, Lage Mierde en Hulsel en in Waalre en Valkenswaard werd
blijkens de dingrollen uit de tweede heift van de zeventiende eeuw 'rus en rijs'
gehaald. Het pand werd driemaal in het gerecht gebracht. Een eerste verkoop wordt
nergens genoemd.73

Het voorgaande betrof de kwartieren van Oisterwijk en Kempenland. Voor Peel-
land geven de costumen en dingrollen het volgende beeld. Allereerst moet Sint-
Oedenrode worden bestudeerd. Was een vonnis gewezen, dan werd, volgens art. 22
van de costumen uit 1547, door twee schepenen en de vorster van Sint-Oedenrode een
pand gehaald'te weten een Ruschoft anderstuck van sijn onder-pandt'. Ook hier werd
dus iets meegenomen van het onroerend goed. Het pand werd volgens de costumen
viermaal in het gerecht gebracht. In afwijking hiervan werd echter. blijkens de bestu-
deerde dingrollen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, een pand of 'rus' slechts
driemaalin het gerecht gebracht. Zo werdop verzoek van de twee kerkmeesters van de
parochiekerk van Sint-Oedenrode, Batten en Meurs, op 25 januari 1659 gevonnist dat
zij beslag zouden mogen leggen op het in de schepenbrief vermelde onderpand. Op 8
februari werd het pand voor het eerst ingebracht en op de twee daaropvolgende ge-

74rechtsdagen, 1 en 15 maart, voor de tweede en derde keer.
Volgens de costumen nam de crediteur het onroerend goed in bezit, nadat het pand

voor de laatste maal in het gerecht was gebracht. Over een eerste verkoop zwijgen de
costumen. Ook de bestudeerde dingrollen uit 1687-1688 zeggen hierover niets. Na het
in rechte brengen van het pand volgde namelijk onmiddellijk de verhuur van het
onroerend goed, de volgende fase in de evictieprocedure.75 De rol uit 1657-1659
maakt echter wel melding van een eerste verkoop. In het hierboven besproken geval
van de kerkmeesters Batten en Meurs werd namelijk op 15 maart 1659 de koop
gelaten aan een zekere Vanden Sande. Deze was het ook die toestemming verzocht
om het onroerend goed te mogen verhuren. Op de rol van 1 juni 1658 wordt eveneens
een geval vermeld waarin het onderpand'volgens costueme alhier' voor de eerste keer
werd verkocht. Het waren daar de evicteuren zelf die, nadat het pand voor de derde
maal in rechte was gebracht, het goed op dezelfde dag kochten voor een bedrag ter
grootte van de schuld.76

In Helmond was de gang van zaken als volgt. Volgens art. 9.2 van de costumen uit
1547 ging de heer of vorster met twee schepenen 'ende haelt een kennisse van den
onderpandt ende bringet't selffte in den recht' en wel viermaal. Edn of meer voorwer-
pen die op het uit te winnen onroerend goed lagen, werden dus in het gerecht
gebracht.77 De turbe uit 1643 over het Helmondse evictierecht spreekt onder andere
over een stuk hout dat werd meegenomen ten teken dat op het onroerend goed beslag
was gelegd.78 De twee 'evictie- en memorieboeken' uit de tweede helft van de zeven-
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tiende eeuw, die in het rechterlijk archief van Helmond worden bewaard. bevatten
aantekeningen over deze pandhalingen. Op 7 juli 1663 bijvoorbeeld, werd door de
schout en den schepen van Helmond op verzoek van Jacob Donckers een pand
gehaald uit een onroerend goed te Deurne. Dit werd hun geleverd door twee schepe-
nen en de vorster van Deurne 'omme dair op na deser bancke recht te procederen tot
slijtinge na behooren'. Op 12 juli werd het pand voor de eerste maal in het gerecht
gebracht en afgeroepen. Op de drie volgende gerechtsdagen, namelijk op 26 juli, 30
augustus en 13 september 1663, gebeurde dit respectievelijk voor de tweede, derde en
vierde maal.79

Hierna werd volgens de costumen ''t selve kennisse van den onderpandt' aan de
gebruiker van het onderpand geboden. Deze kon dan alsnog de schuld betalen. Werd
niet voldaan, dan verkocht de heer het onderpand voor een bedrag ter grootte van de
achterstallige pacht en de gerechtskosten. Wilde niemand het kopen, dan mocht de
crediteur het onderpand gebruiken als zijn eigen goed. In de geraadpleegde praktijk-
gegevens ben ik het aanbieden en verkopen van het onderpand niet tegengekomen. In
de genoemde 'evictie- en memorieboeken' vond ik wel aangetekend dat een pand
voor de vierde maal in het gerecht was gebracht en dat 'overmits niemant dat heeft
commen onderstaen mits desen (wordt) geauthoriseert naer behoorlijcke insettinge'.
Niemand was dus bereid om de schuld te komen kwijten, waardoor de crediteur in het
bezit van het goed werd gesteld.m In het geval van de eerder genoemde Jacob
Donckers gebeurde de inbezitstelling door twee Helmondse schepenen en de vorster
van deze stad 'na costuijmen deser bancke'.81

Volgens de costumen van Asten uit 1571 vonnisten de schepenen na de brieflezing
dat de heer de schuldenaren 'rechten soude aen sijne onder-panden in sijne Schepene-
brieven begrepen'. Op het goed werd dus beslag gelegd. Na het vonnis stak de vorster
in tegenwoordigheid van schepenen en partijen op het onderpand een pand. Een
graszode of aardkluit werd dus afgestoken. Deze werd vervolgens in het gerecht
gebracht, waarna de schepenen vonnisten 'dat sy haere volle Genechte hebben nae
onser Bancken recht', waarna het pand viermaal in het gerecht moest worden ge-
bracht.82 Ter illustratie dient het geval van Antoni Canters. Hij mocht op 3 september
1670 tot pandsteking overgaan, omdat Jacob Janssen een grondrente niet had betaald.
Op l oktober werd het inmiddels gestoken pand voor het eerst in het gerecht afgeroe-
pen. Het pand ontving zijn eerste 'kreppe'. Op 22 oktober, 12 november en 3

83december 1670 werd het voor de tweede, derde en vierde keer afgeroepen.
Nadat het pand viermaal in het gerecht was gebracht, vonnisten de schepenen

volgens de costumen dat het onroerend goed 'ten hooghsten' voor 'achter-stelle
pachten ende schaden van recht' zou worden verkocht. Het onderpand moest voor
drie herbergen en de kerkering worden geveild. Wilde niemand het kopen, dan gaf de
heer het onroerend goed weer over aan de evicteur.84 Op de rol van 30 oktober 1669
staat het geval vermeld van de kerkmeesters van Asten die in een concreet geval als
evicteur optraden. Nadat het pand voor de laatste keer in het gerecht was gebracht,
werd het 'opgenomen', dat wil zeggen dat de kerkmeesters in het bezit ervan werden
gesteld. Vervolgens werd het goed geveild en weI, zoals de costumen ook zeggen, bij
drie herbergen en de ring van de kerkdeur. Toen in dit geval niemand het onderpand
wilde kopen voor een bedrag ter grootte van de schuld, werden de kerkmeesters in
'volcomen possessie' gesteld van het goed. Zij vervolgden daarop de evictie-
procedure.85
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Ook de costumen van Geldrop en van Heeze en Leende uit 1571-1573 kenden de
pandhaling. Het pandhalen gebeurde volgens de artt. 4 en 5 door twee schepenen en
de vorster. Het pand werd driemaal in het gerecht gebracht. In overeenstemming met
deze bepaling verzocht Delis Willems op 11 juni 1682 om een pand te mogen halen
'vermogens deser costuijme ende bancken rechten'. Op dezelfde  dag werd het  pand
voor de eerste maal in het gerecht afgeroepen. Op de twee daaropvolgende gerechts-
dagen, namelijk op 9 juli en 17 september 1682 gebeurde dit voor de tweede en derde
keer.86

Nadat het pand driemaal voor het gerecht was gebracht, vonnisten de schepenen
volgens de artt. 5 en 6 van de costumen dat het onderpand op de derde gerechtsdag ter
lossing moest worden aangeboden aan de debiteur, zijn borg of, heel in het algemeen,
aan de kerkering. Werd niet betaald, dan werd het onderpand verkocht voor een
bedrag ter grootte van de schuld. Kwam er geen koper, dan moest de gebruiker van
het onderpand op straffe van een boete aan de evicteur afstand doen van het goed.  Hij
werd'afgeboden'. De Geldropse dingrollen uit de periode omstreeks 1670 vermelden
het ter lossing aanbieden van het onderpand. In het geval van Mayken van Hooff,
evictrice, werd het pand op 11 juni 1671 voor de derde maal in het gerecht gebracht.
Op 25 juni vonnisten de schepenen dat de evictrice volgens de plaatselijke gewoonte
het uitgewonnen pand zou aanbieden aan de eigenaar of aan de ring van de kerkdeur.
Op 9 juli bleek dat het onderpand zonder resultaat bij de kerkering ter kwijting had
gestaan. De evictrice verzocht daarom 'tot vonnisse van afgebodt ende verhuijringe
geadmitteert te worden'. In dit concrete geval was dus anders dan in de costumen niet
sprake van een eerste verkoop. 87

Uit Someren zijn geen costumen bekend. Het systeem daar vertoonde rond 1670
veel overeenstemming met het hierboven geschetste. Ook in Someren werd na de
brieflezing een pand gestoken. Dit pand werd naar het gerecht gebracht, waar het
viermaal werd bekendgemaakt. Van een eerste verkoop van het onderpand was geen
sprake.88

Het beslag op en de eerste verkoop van een onderpand werden voor de Meierij
bestudeerd aan de hand van het plaatselijk gewoonterecht en aan de hand van
dingrollen, schepenprotocollen en evictierekeningen uit met name de tweede helft
van de zeventiende eeuw. Het blijkt dat als een debiteur tot betaling was veroordeeld,
beslag werd gelegd op het onderpand. Dit beslag werd in het gerecht bekendgemaakt.
Alleen in Oirschot gebeurde dit evenals in 's-Hertogenbosch tijdens het jaargeding.
Ook overigens kwamen het systeem van Oirschot, alsmede dat van Oisterwijk en
Hilvarenbeek volgens de praktijkgegevens uit de tweede helft van de zeventiende
eeuw zeer overeen met dat van's-Hertogenbosch. In de andere schepenbanken werd
een iets ander systeem gevolgd.

4. VERHUUR VAN HET ONDERPAND

4.1.  Algemeen
Zoals in paragraaf 3.1 bleek, werd de executie van een in Antwerpen of zijn vrijdom
gelegen onroerend goed eerst na een termijn van jaar en dag afgerond. In de tussen-
tijd werd het onderpand volgens de Antwerpse costumen niet gebruikt, tenzij de
ambtman het met toestemming van partijen verhuurde en wel totdat het onderpand
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'verjaard, verdaagd, ende verkocht' was. Deze termijn van jaar en dag werd berekend
vanafhetjaar-en voogdgeding dat volgde op het beslag op het onroerend goed. Voor
dit jaargeding werden degenen opgeroepen die op het goed enig recht meenden te
hebben. Ook tijdens het daaropvolgende jaar konden zij hun aanspraken naar voren
brengen. De eigenaar van het onderpand kon gedurende dat jaar zijn schuld nog
voldoen. Was er sprake van een erf- of lijfrente op een in Antwerpen of zijn vrijdom
gelegen onroerend goed, dan kon de evicteur overigens ook een kortere weg bewan-
delen waardoor de verkoop van het onderpand geen jaar en dag op zich liet
wachten. 89

In de veertiende eeuw was in Brussel evenzeer deze termijn van jaar en dag in het
kader van de evictieprocedure bekend. In de vijftiende eeuw werd de termijn echter
om economische redenen te lang bevonden. Gedurende jaar en dag moest het onder-
pand namelijk ongebruikt blijven liggen. Bij een ordonnantie uit 1428 werd de termijn
daarom verkort tot twaalf weken.90

De clausule van jaar en dag was in heel West-Europa bekend en op verschillende
terreinen gebruikelijk. Het eerst wordt de termijn vermeld in een capitulare uit 818-
819. Het betrof daar een goed dat na een misdrijf - het niet voldoen van schulden werd
als een strafbaar feit beschouwd - onder de ban was gelegd. Het goed verviel aan het
domein als de eigenaar niet binnen jaar en dag kwam opdagen om alsnog te worden
berecht. Na afloop van deze termijn werd eerst met de rechten van de echtgenote en
kinderen van de delinquent rekening gehouden. Daarna konden derden die vorderin-
gen hadden, uit het geconfisqueerde goed worden voldaan. Deze afdoening liep via
het domein. De koning verkreeg het goed, maar hij moest eerst de crediteuren
voldoen. In deze missio in bannum of banlegging werd door sommigen de oorsprong
gezien van de executie van onroerend goed. Hoewel deze hypothese, aldus Cerutti,
plausibel lijkt, staat het volgens deze schrijver toch vast dat de inbeslagneming via
banlegging geen stand heeft gehouden en dus niet de basis kan zijn geweest voor een
latere ontwikkeling 91

Fockema Andreae bestrijdt in een artikel over de uitleg van de uitdrukking jaar en
dag de mening als zou met dit begrip edn jaarenzes weken of 66n jaarenzes weken en
drie dagen worden bedoeld. Volgens hem duidde de term oorspronkelijk op een
annus integer, een volledig jaar. Zo zeggen wij nu wel 'over acht dagen' als wij 'over
een week' bedoelen. Eerst in later tijd werd volgens Fockema Andreae het begrip jaar
en dag uitgelegd als 66n jaar en zes weken.92 Deze leer van de annus integer kan
volgens Cerutti in haar algemeenheid niet worden aanvaard.Cerutti wil onder voorbe-
houd het woord 'dag' interpreteren als'gerechtsdag'. Het is dan ook van belang meer
te weten over de regelmaat van de terechtzittingen. In dat verband noemt Cerutti een
termijn van 42 of 45 dagen.93

4.2. 's-Hertogenbosch
Volgens de Bossche costumen werd de uitwinning van onroerend goed pas afgerond
nadat de eerste (ver)koop ervan 'bejaert ende bedaecht' was, nadat dus een termijn
van jaar en dag was verstreken. Voorafgaand kon de evicteur het onroerend goed
verhuren, verpachten of laten gebruiken door de meest gerechtigde. Deze bepaling,
die voor het eerst werd opgenomen in de tweede costumenredactie uit 1570 en die ook
is terug te vinden in een turbe uit 1570, gaat terug op de Raminge, de overeenkomst
tussen 's-Hertogenbosch en de Meierij uit 1495, waarbij een aantal meningsverschil-
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len tussen stad en Meierij werd geregeld. V66r dat jaar bleef onroerend goed dat na
een vonnis van de Bossche schepenen in het 'vonnisboek' was geregistreerd, in
afwachting van de afronding van de evictie, ongebruikt liggen. In 1495 werd overeen-
gekomen dat een dergelijk goed voortaan benut zou worden.94

Het onderpand kon worden verhuurd onmiddellijk nadat beslag was gelegd en dus
v66rdat  het goed voor het eerst was verkocht. De verhuur moest dan gebeuren  met
toestemming van de schepenen, omdat de evicteur over het goed nog geen beschikking
had.95

Het uit te winnen onroerend goed kon zijn verhuurd of verpacht v66rdat met de
evictie werd begonnen. Volgens de Bossche costumen kon de oorspronkelijke huur-
der of pachter dan het ploegrecht, alsmede de huur en pacht voor de duur van het
lopende jaar behouden. Dit geschiedde ook weer opdat het goed niet leeg zou blijven
liggen. De huurpenningen kwamen ten goede aan de evicteur.96 De huurder die van
het goed afstand deed, behield zich soms toch het feitelijk gebruik voor, wat betreft al
de hem nog resterende jaren. Volgens Van Soemeren was dit echter alleen mogelijk
als de evicteur geen bezwaren maakte.97 Ook de zojuist genoemde costumiere bepa-
ling gaat terug op de Raminge, waarin aan de gebruiker van het goed het ploegrecht
wordt voorbehouden.98 Dit ploegrecht wordt bovendien in diverse zestiende-eeuwse
turben erkend.99

Om de aanvang, de duur en het einde van de verhuur van een onderpand in concrete
gevallen te achterhalen, werden enkele evictierekeningen uit het Bossche rechterlijk
archief geraadpleegd. De vijf oudste rekeningen, opgemaakt tussen 1652 en 1663,
werden doorgenomen. De resultaten van dit onderzoek blijken uit overzicht 17.

De evictierekeningen vier en vij f vermelden overeenkomstig de Bossche costumen
de toestemming van de schepenen om het onderpand te verhuren. Volgens rekening
vier werd verhuurd vddr de eerste koop. In rekening vijf is dit niet duidelijk. Blijkens
de rekeningen ddn, twee en vier reserveerde degene die handlichting deed de huur
voor zichzelf. Ook dit was overeenkomstig de costumen. Verder blijkt dat de termijn
waarvoor werd verhuurd verschillend was. De rekeningen twee tot en met vijf laten
dit zien. Tot slot liep de verhuur in de rekeningen drie tot en met vij f door tot na de
laatste veiling van het onroerend goed. De koper kon het dan ook pas in gebruik
nemen als de verhuur was betindigd.

4.3. De Meierij
Ook in de Meierij was de verhuur van het onderpand bekend. De evictierekeningen
uit Oisterwijk en Hilvarenbeek maken er melding van. Zo werd in Hilvarenbeek een
onderpand ten behoeve van Mechtelt Philips de Weert, evictrice, op 18 oktober 1679
na de voorafgaande eerste (ver)koop  in het openbaar verhuurd. Dit gebeurde waar-
schijnlijk voor de duur van 66n jaar. In andere evictierekeningen uit Hilvarenbeek
wordt duidelijk gesproken over de verhuur voor 66n jaar. 100

In de tweede helft van de zeventiende eeuw was de verhuur of verpachting van het
onderpand blijkens de praktijkgegevens ook in Oirschot bekend. Zo werd door de
gebruikers van het onroerend goed dat door Ida, weduwe van Henrick Mathijssen van
Overdijck werd uitgewonnen, op 11 oktober 1684 handlichtinggedaan. Op 25 oktober
van dat jaar werd op het goed beslag gelegd, waarna op 9 april 1685 de verpachting
volgde en wel voor de duur van 6dn jaar.  Voor deze verpachting was de toestemming
van de Oirschotse schepenen verkregen. In mei-juni 1686 werd de evictie afgerond.  In
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OVERZICHT 17

Aanvang, duur en einde van de verhuur van het onderpand volgens vijf evictie-
rekeningen

RA 's-Hert. Aanvang verhuur Duur Einde

2001/1 11-1-1651: handlichting door huurder, reserveert huur
vanaf mei nog dEn jaar
2-3-1652: openbare verhuur                                   ?            7

2001/2 23-12-1653: handlichting door gebruiker, reserveert huur

van Pinksteren en stoppeltijd
30-6-1654: eerste koop
30-7-1654: verpachting (aanvaarding: Pinksteren 1655) 1 jaar Pinksteren 1656

(evictie nog niet
afgerond)

2001/3 29-4-1650: handlichting
5-5-1650: beslag
15-10-1650: verhuur vanaf Allerheiligen 1,5 jaar 12-12-1651: laatste

slijting, goed te
aanvaardenmei 1652
mei 1652: einde
verhuur

2001/4 23-8-1657: handlichting door gebruiker, reserveert huur

voor lopend jaar tot Pinksteren 1658
14-3-1658: verhuur met toestemming van schepenen vanaf
resp. maart, Pinksteren, oogst 1658
19-7-1658: eerste koop 2x 1 jaar 15-3-1569: huur

66n jaar verlengd
4-9-1659: laatste
slijting, goed te
aanvaarden in 1660
1660: einde
verhuur

2001/5 5-3-1661 en 19-4-1661: handlichting
30-3-1661: toestemming van schepenen om te verhuren
25-4-1661: verhuur 2 jaar? 19-11-1662: laatste

slijting, koper zou
terstond
aanvaarden, de

huur wordt

gereserveerd tot de
oogst 1663

het geval van de evicteur Wouter Martens van Elmpt was sprake van een verpachting
nadat handlichting was gedaan, maar v66rdat beslag was gelegd. Toen op 10 augustus
1685 voor de duur van 66n jaar werd verpacht, gebeurde dit met toestemming van de
schepenen. In september-oktober 1686 werd de evictie afgerond.'°'

Voor Eindhoven vermelden de costumen uit 1547 de verkoop aan de kerkering en
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het'bejaert, ende bedaeght' zijn ervan. Overde verhuur van het onderpand wordt niet
gesproken. Ook in de schepenprotocollen uit circa 1550 die werden doorgenomen,
staat daarover niets vermeld.m De bronnen uit de tweede helft van de zeventiende
eeuw vermelden de verhuur van het onroerend goed wel.

Het tijdstip waarop de verhuur aanving, hield vermoedelijk verband met de ver-
koop aan de kerkering. In een declaratie uit 1696, behorend bij een evictierekening,
staat een bedrag genoteerd, omdat het onderpand op 24 oktober 1696's morgens aan
de kerkering was verkocht, toen ook de voorwaarden voor de verhuur waren gefor-
muleerd en het goed tot slot 's middags was verhuurd:03 Ook volgens enkele evictiere-
keningen uit 1680-1683 werden 's morgens aan de kerkering de voorwaarden voor de
verhuur geformuleerd, waarna het goed 's middags werd verhuurd.'°'

Tot 1678 kon het onroerend goed driemaal gedurende 6dn jaar worden verhuurd.
Dienovereenkomstig staat op de rol van 12 maart 1678 de verklaring genoteerd van
Hendrick van Boxmeer dat hij bepaalde goederen in overeenstemming met de costu-
men van de schepenbank in totaal drie jaren had verhuurd. Daarom verzocht hij
toestemming om de bewuste goederen te mogen verkopen, hetgeen werd toege-
staan. 105 Vanaf 1679 werd het onderpand echter slechts denmaal gedurende edn jaar
verhuurd. Deze verandering werd veroorzaakt door de ordonnantie van 31 december
1678 van prins Willem van Oranje. Volgens de eerste evictierekening die van deze
ordonnantie melding maakt, werd het onderpand op 16 november 1678 voor slechts
66n jaar verhuurd, waarna op 27 november 1679 de afronding van de evictie door
verkoop volgde. De ordonnantie van Willem van Oranje betrof de evicties in Eind-
hoven, alsmede in de rest van Kempenland en in Peelland voor zover daaraan de
uitoefening van het Eindhovense recht van ingebod ten grondslag lag.106 Het is deze

regeling, waarnaar ook in latere evictierekeningen wordt verwezen, die bepaalt dat
een onderpand niet langer dan 66n jaar mocht worden verhuurd. In de oude situatie
namelijk, was het uitwinnen van huizen en grond voor de evicteur meestal onvoorde-
lig. De debiteur kon immers gedurende de tijd dat werd verhuurd alsnog de achterstal-
lige renten voldoen. Omdat zolang werd verhuurd, kreeg de evicteur bovendien
zelden de volledige beschikking over het goed. Dit leidde er weer toe dat de evicteur
de betreffende huizen en grond niet goed onderhield. Om deze bezwaren tegen te
gaan werd dus bepaald dat een onderpand voortaan niet langer dan 66n jaar mocht
worden verhuurd. 107

Blijkens de eerder genoemde declaratie uit 1696 werd het daarin vermelde onroe-
rend goed pas definitief verkocht toen de termijn waarvoor het was verhuurd, was
verstreken. Nadat het bewuste goed namelijk op 24 oktober 1696 was verhuurd,
werden tegen het einde van het jaar waarvoor het was verhuurd, de stukken doorge-
nomen om het goed te verkopen. Daarna werd op 23 november 1697 de akte van
veiling opgemaakt.108 Ook evictierekeningen tonen aan dat het einde van de verhuur
voorafging aan de definitieve verkoop van het onderpand. Zo werd een goed op 15
februari 1681 voor den jaar verhuurd, waarna op 26 februari 1682 de definitieve
verkoop volgde. 109

Behalve in de genoemde schepenbanken was ook elders in het kwartier van Oister-
wijk en in Kempenland de verhuur bekend. Volgens de costumen van Bergeijk en
Eersel uit 1546 werd, nadat op het onderpand beslag was gelegd, de toekomstige
opbrengst ervan geveild. Vermoedelijk werd hiermee de jaaropbrengst bedoeld,
omdat het onroerend goed immers na een periode van een jaar en dag zou worden
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verkocht. De costumen spreken dus niet over het verhuren van het onroerend goed,
maar het veilen van de (jaar)opbrengst komt op hetzelfde neer. In de costumen uit
1606 is alleen sprake van een huurdag, gehouden na de brieflezing. 110

De verhuur van het onderpand of van de jaaropbrengst wordt vermeld in zowel
zestiende- als zeventiende-eeuwse praktijkbronnen. Zo vermeldt een Eerselse akte
van 30 maart 1558 dat de opbrengst van het onderpand was'verhuurd'."' Twee andere
voorbeelden dateren uit de zeventiende eeuw. Toen het pand voor de derde en laatste
maal in het gerecht was gebracht, werd aan de evicteur Natas Janssz. op 9 december
1665  toegestaan  om te verhuren. Nadat de aanstaande verhuur  op drie zondagen
bekend was gemaakt, werd de jaaropbrengst vermoedelijk op 5 januari 1666 door de
evicteur zelf 'gehuurd'.112  Een akte  van 21 februari 1665 betreft de evicteur Bartel
Dijckmans, die jaar en dag daarvoor de jaaropbrengst of het gebruik van het onder-
pand gedurende 66n jaarhad  'gehuurd'."'

Ook de costumen van Bladel uit 1546 en van Reusel uit circa 1606 spreken niet over
de verhuur van het onderpand, maar over de 'verhuur' van de opbrengst. Volgens de
costumen van Bladel werd de opbrengst op verzoek van de evicteur 'verhuurd'. Na
ddn jaar volgde de definitieve verkoop.'14 Ook volgens de costumen van Reusel werd
de opbrengst van het onderpand 'verhuurd'. Daarvoor mocht niet meer worden
betaald dan 66n pachtsom en een vergoeding van de gerechtskosten. Er werd volgens
de costumen 'verhuurd' op 1 oktober. Na jaar en dag volgde de definitieve verkoop. 115

In het in paragraaf 3.3 besproken geval van Johan Verspaendoncq, die optrad
namens Eliesabet Mallants, werd op 26 juni 1708 blijkbaar toestemming verleend om
het onderpand publiek te verhuren. Het pand was toen 66nmaal in het gerecht
gebracht. Nadat de verhuur op 20 juli 1709 was 'verjaard', verzocht Verspaendoncq
om het onroerend goed te mogen verkopen. Dit werd toegestaan.'16 Van de'verhuur'
van de jaaropbrengst is in dit voorbeeld dus geen sprake.

Overigens werden   in de bestudeerde dingrol  van de schepenbank van Bladel,
Reusel en Netersel geen andere voorbeelden aangetroffen van de verhuur van onroe-
rend goed. In het geval van Embregt Dyckmans, dat ook in paragraaf 3.3 werd
behandeld, kwam het namelijk niet tot een verhuur. Na de brieflezing stemden de
schepenen op 18 september 1708 in met het halen van een pand ('rus en rijs'). Dit
moest driemaal in het gerecht worden gebracht, waarna de verhuur zou volgen, om
vervolgens verder te procederen overeenkomstig de stijl en de costumen van de
schepenbank. Nadat het pand op 13 november 1708 voor de derde maal in het gerecht

was gebracht, werd niet meer gesproken over de verhuur van het onroerend goed.
Door de schepenen werden toen namelijk maatregelen getroffen om het onderpand te
verkopen.117 Mogelijk houdt deze gang van zaken verband met het feit dat de evictie-
procedure in de loop van de achttiende eeuw steeds minder werd gebruikt.

Ook volgens de dingrollen van de schepenbanken van Waalre en Valkenswaard en
van Hoge Mierde, Lage Mierde en Hulsel werd het onderpand in de tweede helft van
de zeventiende eeuw gedurende 66n jaar verhuurd. Pas daarna werd de evictie
afgerond.118

In het kwartier Peelland was de verhuur van het onderpand eveneens bekend. Een
uitzondering moet echter worden gemaakt voor Asten. Zowel de Astense costumen
uit 1571 als de praktijkbronnen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw zwijgen
over de verhuur van het onderpand. 119
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Volgens art. 22 van de costumen van Sint-Oedenrode uit 1547 werd het onderpand,
nadat de evicteur in het bezit ervan was gesteld, op drie achtereenvolgende zondagen
om de veertien dagen geveild. Edn jaar later volgde de definitieve verkoop. Het is uit
de costumen niet duidelijk met welk doel het onroerend goed werd geveild. Waar-
schijnlijk moest het worden verhuurd.

De verhuur van het onderpand wordt uitdrukkelijk vermeld in de praktijkbronnen
uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. In het in paragraaf 3.3 beschreven geval
van de kerkmeesters Batten en Meurs werd op 15 maart 1659, toen de koop werd
gelaten aan een zekere Vanden Sande, door de schepenen tevens aan de laatstge-
noemde toestemming verleend om het onderpand overeenkomstig de costumen in het
openbaar te verhuren. In een ander geval uit 1659 komt mogelijk dezelfde Vanden
Sande voor. Het betrof daar Nicolaes vanden Sande, oud-secretaris van Sint-Oeden-
rode, die optrad namens Johan Snelle, evicteur. Op 18 oktober 1659 werd een 'rus'
van het onderpand voor de derde en laatste maal in het gerecht gebracht. Vervolgens
kocht Vanden Sande het onroerend goed en verzocht en kreeg hij op dezelfde dag
toestemming om te verhuren. Blijkens een rolaanteking werd inderdaad verhuurd.
Het precieze tijdstip wordt niet vermeld. Evenmin wordt aangegeven tot wanneer
werd verhuurd. Aangezien op 22 december 1660 met de afronding van de evictie werd
begonnen, werd vermoedelijk vanaf oktober 1659 tot de afronding, dus in totaal 66n
jaar, verhuurd.120

Op 6 of 7 januari 1689 toen de'rus' voor de derde keer in het gerecht werd gebracht,
werd in het geval van de evicteur Roelandt Janssen vanden Huerck toestemming
verleend om te verhuren. Op 22 februari 1689 werd met de afronding van de evictie
begonnen. 121  Ook hier werd vermoedelijk voor 66n jaar verhuurd.

De costumen van Helmond uit 1547 vermelden in art. 9.2. de eerste verkoop van het
onderpand. Kocht niemand het goed, dan zou de evicteur het als zijn eigen goed
gebruiken, waarna het na 66n jaar in het openbaar zou worden verkocht. Over een
verhuur van het onderpand wordt dus niets opgemerkt. De turbe uit 1643 over het
Helmondse evictierecht vermeldt de verhuur van het onroerend goed wel. Nadat de
evicteur in het onderpand was gezet, werd het goed in het openbaar verhuurd voor de
schout, of de vorster in zijn naam, en twee schepenen. Blijkens de turbe werd het
onroerend goed achtereenvolgens driemaal voor 66n jaar verhuurd. 122

Ook volgens de praktijkbronnen uit het derde kwartaal van de zeventiende eeuw
werd het onderpand pas verhuurd, nadat de evicteur in het pand was gezet. De
schepenen moesten hun toestemming verlenen. Bijvoorbeeld, in het in paragraaf 3.3
beschreven geval van de evicteur Jacob Donckers werd op 13 september 1663 door de
schepenen toestemming verleend om het onderpand, na inzetting, in het openbaar te
verhuren.123 C)p 12 juli 1671 verzocht de evicteur Frans Conincx uit Deurne om tot de
definitieve verkoop te mogen overgaan, aangezien het onderpand gedurende drie ja-
ren verhuurd was geweest en niemand de schuld had voldaan.124 Dit voorbeeld laat al-
lereerst zien dat het einde van de verhuur van het onderpand viel vddr de definitieve
verkoop ervan. Ten tweede blijkt dat tijdens de verhuurde schuld kon worden voldaan
waardoordeevictie werdbeeindigd. Zo werd inhetgeval vande evicteur Johan Poirters
vanden Beemtomstreeks 1660 voordetweede maal verhuurd, omdatnoch dedebiteur
noch een ander voor hem de schuld had voldaan.125 Ten derde blijkt uit het geval-Co-
nincxdat het onderpand, overeenkomstigde turbe uit 1643, driemaal voorttnjaarkon
worden verhuurd. Deze termijn van in totaal drie jaren is ook uit andere praktijkbron-
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nen bekend.126 Na circa 1680 komtechterenkel een verhuur van 66n jaar voor. Zo werd
het onderpand in het geval van de evicteur Dirck Gielens op 1 juni 1682 voor het eerst
verhuurd en op 14 juni 1683, toen het jaar van verhuur voorbij was, definitief ver-
kocht. 127

De wijziging in de rechtspraktijk, die rond dezelfde tijd in Eindhoven optrad, is
voor Helmond veroorzaakt door het plakkaat van 12 april 1680 van de Staten-
Generaal, inzake de uitgewonnen goederen in de Meierij. De Staten-Generaal had-
den een verzoek ontvangen van lokale bestuurders uit de Meierij. Zij wilden dat een
uitgewonnen onroerend goed overal in de Meierij na 66n jaar mocht worden ver-
kocht. Na advies van de Raad van Brabant werd door de Staten-Generaal bepaald dat
huizen of gronden in de gehele Meierij slechts 66n jaar mochten worden verhuurd,
waarna de definitieve verkoop moest volgen. Om de naleving in de gehele Meierij te
waarborgen werd de publikatie van het plakkaat op de gebruikelijke plaatsen
geboden. 128

Volgens art. 6 van de costumen van Geldropen van Heeze en Leende uit 1571-1573
kon de evicteur het onderpand, als de gebruiker er afstand van had gedaan, voor ten
hoogste 66n jaar verhuren. Na het jaar werd de evictie afgerond.

De verhuur van het onderpand staat regelmatig opgetekend in het schepenprotocol
van Heeze uit 1585-1589. Het was telkens de evicteur die verhuurde. Als huurprijs
werden in elk geval de jaarlijkse pachtsom en de gerechtskosten genoemd. Waar-
schijnlijk werd voor 66n jaar verhuurd. Uit sommige akten blijkt dit duidelijk. Zo
verhuurde Peter Loeffs in 1588 een onderpand gedurende 66n jaar. 129

Volgens de Geldropse dingrollen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw werd
het goed verhuurd nadat een vonnis van 'afgebod' was gewezen, dus nadat de gebrui-
ker was veroordeeld om afstand te doen. Dit is in overeenstemming met art. 6 van de
costumen. Zo werd in het eerder besproken geval van Mayken van Hooff, evictrice,
op 9 juli 1671 het vonnis van 'afgebod' gewezen, waarna een dag werd bepaald om het
onroerend  goed te verhuren.'30 In 1682-1683 speelde het geval van Delis Willems,
evicteur. Nadat het pand op 17 september 1682 voor de derde maal was afgeroepen,
moest het goed aan de bezitter ervan ter lossing worden aangeboden. Willems ging er
blijkbaar vanuit dat niet zou worden gelost. Hij verzocht dat bij voorbaat een vonnis
van 'afgebod' zou worden gewezen en een verhuurdag zou worden bepaald. De
schepenen bepaalden deze dag op 24 september 1682.131

In Geldrop werd evenals in Helmond vddr 1680 ten hoogste driemaal 66n jaar
verhuurd. Op de rol van 28 mei 1671 staat het geval vermeld van de evicteur Adam
Boons. Deze had het betrokken onderpand op 30 mei 1670 voor het eerst verhuurd.
Hem werd toegestaan om het onroerend goed op 4 juni 1671 in het openbaar voor de
tweede keer te verhuren. Ook aan Jan Bluijssen werd op 28 mei 1671 een tweede
verhuur toegestaan. Na 1680 werd het onroerend goed in totaal nog maar 66n jaar
verhuurd. Zo werd in het geval van Delis Willems in september 1682 voor het eerst
verhuurd. Op 3 november 1683 vond de definitieve verkoop plaats.132 Deze verande-
ring is ook hier het gevolg van het eerder genoemde plakkaat van de Staten-Generaal.
Dit plakkaat is in Someren eveneens van invloed geweest. Daar kon het onderpand
namelijk v66r 1680 driemaal voor 66n jaar worden verhuurd. Na 1680 werd dit
teruggebracht tot 66n jaar. 133

Het blijkt dat in de Meierij evenals in 's-Hertogenbosch de verhuur van het
onderpand bekend was. Wel was de duur van de verhuur in de Meierij in elk geval in
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de tweede helft van de zeventiende eeuw meer bepaald dan in 's-Hertogenbosch.
VOOr 1678/1680 werd in sommige schepenbanken in de Meierij gedurende driemaal
66n jaar verhuurd, voordat de evictie werd afgerond.

5. AFRONDING VAN DE EVICTIE

5.1.  Algemeen
Als de schuld niet werd betaald, verviel het onderpand aanvankelijk aan de crediteur.
In later tijd ging dit vervalpand over in een verkooppand. Het onroerend goed werd
dan verkocht en de crediteur werd voldaan uit de opbrengst. De ontwikkeling van
vervalpand naar verkooppand voltrok zich eerder in de stad dan op het platteland. 134

Blijkens de costumen volgde in Antwerpen, na afloop van de periode van jaar en
dag, de verkoop van het onroerend goed. Tot het zover was, kon de eigenaar het
onderpand nog lossen. Na afloop vanditjaar moest het goed dus worden verkocht. De
opbrengst werd besteed om de crediteuren te betalen. Daarbij gingen de crediteuren
met een ouder zakelijk recht boven de crediteuren met een jonger zakelijk recht. De
zakelijke schuldeisers waren weer preferent tegenover de persoonlijke. Gedurende
66n jaar na de verkoop konden crediteuren nog hun rechten op het inmiddels ver-
kochte goed naar voren brengen. Na dit jaar kon door hen enkel de persoon van de
oude eigenaar worden aangesproken. 135

5.2.  's-Hertogenbosch
Volgens de Bossche costumen werd een onroerend goed opnieuw gepubliceerd nadat
jaar en dag waren verstreken sedert de eerste (ver)koop. Het goed werd daarna in het
openbaar verkocht en te 'verbueten', dat wil zeggen te verruilen, gesteld. De costu-
men  uit 1606 verwijzen hierbij  naar de Raminge  uit 1495.136 Blijkens de Raminge
placht een onderpand in sommige plaatsen in de Meierij altijd te 'verbueten' te staan,
in andere in het geheel niet. Daarom werd overeengekomen dat het onderpand in de
Meierij evenals in 's-Hertogenbosch voortaan 6dn jaar en niet langer te 'verbueten'
zou staan. Na dit jaar moest het goed worden afgekondigd en tegen een zo hoog
mogelijke prijs worden verkocht.137 De aangehaalde bepaling uit de derde Bossche
redactie heeft een voorloper in de optekening uit circa 1570.138 Daarnaast zijn er nog
turben bekend die de publikatie voor het 'verbueten', jaar en dag na de eerste koop,
betreffen. De oudste turbe dateert uit 1538.139

Het woord 'verbueten' betekent dus verruilen. Van Soemeren omschrijft het 'ver-
bueten' als het pignus  credito  mutare. Het pand werd overgenomen doordat de
vordering van de evicteur werd voldaan. Vermoedelijk werd dit overnemen gedaan
doorschuldeisersen dan meerin het bijzonderdoordiecrediteuren wierrechtenop het
onderpand waren gebaseerdop eenschepenbriefvan jongere datum dan de briefvan de
evicteur. Door te'verbueten' konden deze crediteuren hun rechten op het onderpand
veiligstellen. Schuldeisersdie een ouderrecht hadden dan de evicteur, konden de evie-

teur aanspreken. Zij hoefden het goed niet over te nemen. 140

Volgens de costumen werd dus jaar en dag na de eerste koop afgeroepen dat het
onderpand te koop en te'verbueten' zou staan. Over de termijn van jaar en dag werd
al in de vorige paragraaf gesproken. Een register van koopcondities uit 1579-1595 laat
zien dat er in de praktijk minstens 66n jaar lag tussen de eerste koop en het
'verbueten':141
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eerste koop 'lesten verbuet'
-3-1585 26-4-1586

11-5-1585 10-7-1586

17-3-1589 -9-1591

3-10-1589 -8-1594

14-11-1590 5-3-1592

14-10-1591 23-1-1593

12-5-1592 21-7-1593

22-11-1592 4-12-1593

30-3-1593 1-7-1594

21-10-1593 25-10-1594

Het 'verbueten' zou volgens de costumen zowel in de plaats waar het onroerend goed
lag als vanaf de pui van het Bossche stadhuis op 66n zondag worden bekendgemaakt.
Hoewel un afkondiging voldoende was, werd in de praktijk op drie zondagen
geproclameerd. 142

Het'verbueten' kon volgens de costumen tot driemaal toe worden uitgesteld en wel
voor veertien dagen, drie weken of 66n maand. Twee van de evictierekeningen die in
paragraaf 4.2 werden behandeld, geven een voorbeeld van zo'n uitstel. De termijn in
beide gevallen was echter korter dan die genoemd in de costumen. Het 'verbueten'
werd namelijk 66n week uitgesteld.143

Degene aan wie het onderpand bij wijze van 'verbuet' was gebleven, moest binnen
een bepaalde tijd aan de evicteur betalen. In een concreet geval uit circa 1570 staat
aangegeven dat binnen veertien dagen moest worden voldaan. Volgens de costumen
moest het onroerend goed opnieuw te 'verbueten' worden gesteld als de evicteur niet
werd betaald.144

Van het 'verbueten', dat werd geregistreerd in zogenaamde 'instrumentboeken',
werd een akte, een instrument van evictie, opgemaakt. Was er een crediteur die bij
het 'verbueten' meer had geboden dan de evicteur en het onderpand dus had overge-
nomen, dan moest de evicteur aan hem de vonnisbrief en het instrument van evictie
overdragen. 145

Volgens de costumen uit 1606 moest het onroerend goed na het'verbueten' op drie
zondagen worden afgekondigd, waarna het in het openbaar moest worden verkocht
aan de meestbiedende. De opbrengst werd onder de crediteuren verdeeld.146  Deze
bepaling heeft een voorloper in de tweede Bossche optekening uit 1570. Tussen de
beide redacties bestaat echter een belangrijk verschil. De bepaling uit 1570 zegt niet
dat weer moest worden afgekondigd. Ook wordt niet bepaald dat de afkondiging
moest gebeuren nadat het goed te'verbueten' had gestaan. De reden voor dit verschil
is, dat rond 1570-1580 sommigen die het onderpand door te 'verbueten' hadden
verworven, het goed gingen verkopen. Anderen deden dit niet, omdat toen het
'verbueten' reeds de volledige heerschappij over het onderpand opleverde. In de
Bossche costumen uit 1606 werd de tweede (ver)koop als een vaste gewoonte gefor-
muleerd. Eerst bij de tweede (ver)koop werd de volledige beschikking over het
onderpand verkregen. De debiteur kon tot dat moment zijn schuld betalen. De
opbrengst van de definitieve verkoop werd onder de crediteuren naar gelang hun
rangorde verdeeld. 147

Het 'verbueten' en de laatste (ver)koop gebeurden op twee verschillende momen-
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ten. Zo werd het onderpand in de in paragraaf 4.2 genoemde evictierekening 2001/1
op 11 juni 1652 te 'verbueten' gesteld en op 27 juli 1652 verkocht. Volgens rekening
2001/5 vond het 'verbueten' plaats op 20 oktober 1662. Op 16 november 1662 werd
verkocht. In beide gevallen was sprake van ongeveer dan maand tussentijd. 148

Als het onroerend goed op de verkoopdag geen bedrag opbracht ter grootte van de
149schuld aan de evicteur, mocht deze het onderpand houden.

De uitwinning van onroerend goed werd in's-Hertogenbosch dus afgerond door het
'verbueten' en, volgens de costumen uit 1606, door een laatste (ver)koop.

5.3. De Meierij
Blijkens de evictierekeningen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw werd de
evictie in Oisterwijk en Hilvarenbeek ook afgerond door het 'verbueten' en de 'leste

slijtinge', de definitieve verkoop. In het geval van Jan Janssen Lombarts, evicteur van
een onroerend goed in Oisterwijk, werd het onderpand op 19 juni 1660, dan jaar na de
eerste koop, te 'verbueten' gesteld. Op 14 juli 1660 had de definitieve verkoop
plaats.150 Inhet geval van Mechtelt Philips de Weert, evictrice van een onder Hilvaren-
beek gelegen onroerend goed, werd op 21 februari 1679 het 'verbuet' gehouden. Op
20 maart van dat jaar werd het onderpand aan de hoogste bieder verkocht. 151 Volgens
beide evictierekeningen werd het goed te 'verbueten' gesteld overeenkomstig de
ordonnantie inzake uitgewonnen goederen. Ook in Bossche praktijkbronnen wordt
daarnaar verwezen. In het Bossche Gemeentearchief wordt een 'Ordonnantie ende
costuijme in materie van evictie tot s'Hertogenbosch' bewaard. Waarschijnlijk is dit
de regeling waarnaar de praktijkbronnen verwijzen. De ordonnantie is ongedateerd,
bestaat uit elf bepalingen en vertoont inhoudelijk veel overeenkomst met de Bossche
costumen. 152

Behalve in Oisterwijk en Hilvarenbeek vertoonde ook de gang van zaken in
Oirschot veel overeenstemming   met   die in 's-Hertogenbosch. De costumen   van
Oirschot zwijgen over de afronding van de evictie. Een uitgebreide bijlage bij het
Oirschotse schepenprotocol uit 1573 geeft echter wel aan hoe een en ander zich
voltrok. Het in deze bijlage beschreven concrete geval betrof de kerkmeesters van
Best. Zij hadden een akker in Oirschot uitgewonnen op grond van een Oirschotse

schepenbrief uit 1555. Nadat jaar en dag waren verstreken sedert de eerste koop, werd
het onroerend goed in's-Hertogenbosch en in Oirschot gepubliceerd. De akker moest

namelijk overeenkomstig de Raminge bij 'verbuet' worden gesleten. Dit betekende
dat het onderpand van de evicteur kon worden overgenomen door de schuld waarvoor
werd uitgewonnen, te betalen. Degene die het onderpand overnam, moest binnen
veertien dagen aan de evicteur betalen. Zo niet, dan mocht de evicteur het goed
behouden en het, zo hij wilde, verkopen. In het geval van de kerkmeesters verschenen
drie crediteuren met schepenbrieven uit 1489, 1543 en 1538. De kerkmeesters ver-
klaarden daarop dat zij de koop wilden behouden. Uiteindelijk verscheen de debi-
teur. Hij bood het meest, zodat het goed aan hem toeviel.153

Het'verbueten' komt ook ter sprake in een Oirschotse turbe uit 1533 over het recht

van uitwinning. Was de evictie 'bejairt ende bedaicht', dan werd een openbare
koopdag gehouden voor de cijns- of rentegerechtigden die een jonger recht hadden
dan de evicteur. Zij baseerden hun vordering dus op een schepenbrief die van jongere
datum was dan die van de evicteur. Op de koopdag verscheen de cijns- of rentegerech-
tigde die het onderpand wilde 'verbueten, lossen, quyten, beleggen of onderstaen'.
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Hij betaaide dan de schuld waarvoor het onderpand werd uitgewonnen en nam het
over. De jongere crediteur die niet verscheen, verloor, volgens de turbe, zijn aan-
spraken. 154

In het voorgaande was sprake van het 'verbueten'. Concrete gevallen uit de tweede
helft van de zeventiende eeuw noemen naast het 'verbueten' ook nog de definitieve
verkoop. Zo werd het onderpand in het geval van Ida, weduwe van Henrick Ma-
thijssz. van Overdijck, evictrice, op 15 mei 1686 te'verbueten' gesteld. In juni van dat
jaar volgde de definitieve verkoop. 155

Hoe stond het met het'verbueten' en de definitieve verkoop in de andere schepen-
banken in de Meierij? Volgens art. 6 van de costumen van Eindhoven uit 1547 moest
het onderpand na jaar en dag in het openbaar worden verkocht. Door deze verkoop
verloor de debiteur definitief de eigendom van het onroerend goed. In het schepen-
protocol uit circa 1550 staan diverse akten die de afronding van de evictie betreffen.
Zo vermeldt een akte van 24 december 1545 dat het door Laurens Aertzoen van Eyck
uitgewonnen goed jaar en dag open had gestaan. Na gedane afkondiging wilde
niemand het komen 'verbueten noch verbeteren'.156 Blijkens een akte van 16 maart
1548 verkocht Joest Gielmans, aan de kerkering, een in Stratum gelegen onderpand.
Wauter Wielmans kocht het en droeg het op dezelfde dag weer over aan Joest
Gielmans. Jaar en dag na deze verkoop liet Gielmans het goed afkondigen. Volgens
een akte van 15 maart 1549 bleef het onderpand aan Henrick Jan Scelen soen en
Hericke Jacop Reepmakerssz. Blijkbaar waren beiden pandcrediteuren.157 In een
akte van 19 september 1552 is sprake van Heylken, weduwe van Lucas, de natuurlijke
zoon van meester Michiel van Eyk. De evictie was 'bejaert' en 'bedaecht'. Opdat
niemand zijn recht op het onderpand zou verliezen, werd het goed in het openbaar ten
hoogste verkocht. Op de koopdag wilde niemand het onderpand 'verbuyten' of
'onderstaen'. De evictrice behield daarom het goed.158

Het'verbueten' na jaar en dag is gebaseerd op de Raminge uit 1495.  Een akte van 3
april 1578 bevat een verwijzing hiernaar. Nadat de koop'bejaert' en 'bedaecht' was,
werd het onroerend goed in navolging van de 'Raminge ende ordinantie tusschen der
voirsz. stadt ende haerder Meyerye op allen opgewonnen goeden gemaect' te koop
gesteld. Volgens de akte moet degene die het onderpand 'verbuete' of anderszins
meer daarvoor biedt dan de evicteur, aan deze binnen veertien dagen betalen.
Gebeurt dit niet, dan kan de evicteur het onderpand opnieuw verkopen of voor
zichzelf behouden. Uiteindelijk bood een jongere pandcrediteur meer dan de evic-
teur. Het onderpand ging dus naar hem. 159

Volgens de behandelde akten werd het onderpand dus jaar en dag na de verkoop
aan de kerkering in het openbaar verkocht of te'verbueten' gesteld. Andere crediteu-
ren konden dan het onroerend goed van de evicteur overnemen door de schuld van de
debiteur te betalen.

De bestudeerde zeventiende-eeuwse Eindhovense bronnen vermelden weinig over
de afronding van de evictie. In de doorgenomen evictierekeningen uit de tweede helft
van die eeuw is sprake van een verkoop, nadat het onderpand enige tijd verhuurd was
geweest. Meer werd er niet over de afronding van de evictie vermeld. Het'verbueten'
werd, anders dan in 's-Hertogenbosch, in Eindhoven in de tweede helft van de
zeventiende eeuw in elk geval niet apart vermeld. 160

Dit laatste gold ook voor Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel, Mierde, Waalre en
Valkenswaard. Ook daar werd de afronding van de evictie in de tweede helft van de
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zeventiende eeuw niet in twee fasen onderscheiden.161 Volgens de costumen van

Bergeijk en Eersel uit 1546 werd het onroerend goed jaar en dag na de 'verhuur' van
de opbrengst van het onderpand verkocht. De optekening uit 1606 zegt het iets
anders. Volgens deze redactie had de verkoop plaats jaar en dag na de briefiezing. 162

Van het'verbueten' als aparte fase is hier dus geen sprake. Ook in de praktijk was dit
zo. Ter illustratie dient het geval van Bartel Dijckmans, evicteur. Nadat jaar en dag
waren verstreken sedert de'verhuur', werd in casu een koopdag gehouden. Niemand
verscheen om het goed te lossen. Blijkens een akte van 21 februari 1665 werd het
onderpand daarom aan Dijckmans toegewezen. 163

Volgens art. 14 van de costumen van Bladel uit 1546 werd het onroerend goed, als
het jaar van verhuur was afgelopen, tegen een zo hoog mogelijke prijs verkocht.
Binnen drie dagen na deze verkoop kon de debiteur de schuld nog betalen. Lukte het
niet om het onderpand te verkopen, dan mocht de rentegerechtigde het goed als zijn

eigendom beschouwen. De costumen van Reusel uit circa 1606 geven de volgende
regeling. Als de evicteur, nadat jaar en dag waren verstreken sedert de verhuur van
het onderpand, nog steeds geen genoegdoening had gekregen, werd het goed op drie
zondagen afgeroepen. Wilde niemand het onderpand lossen of de schuld aan de
evicteur betalen, dan mocht deze het goed als zijn eigendom beschouwen. Van dit
alles werd een vonnisbrief opgemaakt. Ook volgens de costumen van Reusel mocht
het onderpand binnen drie dagen daarna nog worden gelost. '64 In de praktijk werd de
evictie in Bladel en Reusel, althans in het begin van de achttiende eeuw, eveneens

afgerond door de verkoop van het onderpand. Zo werd volgens een akte van 21
september 1709 het door Eliesabet Mallants uitgewonnen goed in het openbaar tegen
een zo hoog mogelijke prijs verkocht. De opbrengst moest daarna onder de prefe-
rente en concurrente crediteuren worden verdeeld. 165

In  Peelland  was het 'verbueten', naast de definitieve verkoop,  in de tweede helft
van de zeventiende eeuw alleen in Sint-Oedenrode bekend. Daar stond het onder-
pand volgens art. 22 van de costumen uit 1547 gedurende 66n jaar te 'verbueten'.
Werd het onroerend goed niet overgenomen, dan volgde de verkoop. Was de ver-
koopprijs hoger dan de som waarvoor werd uitgewonnen, dan was dit overschot voor
de debiteur. Was er een tekort, dan kon de evicteur geen verder verhaal uitoefenen.
Een akte van 20 april 1689 laat zien hoe de evictie in de tweede helft van de
zeventiende eeuw werd afgerond. Nadat de evicteur Roelandt Janssen vanden
Huerck op 6 januari 1688 toestemming had gekregen om het onderpand te verhuren,
werd op 22 februari 1689 het'verbuet' gehouden overeenkomstig de stijl en gewoonte
van Sint-Oedenrode. Op 20 april 1689 volgde de verkoop en wel aan Baltis Lau-
reynssz. vander Rydt uit Veghel.166 Deze akte onderscheidde dus, evenals het zeven-
tiende-eeuwse Bossche recht, het 'verbueten' en de definitieve verkoop.

Volgens art. 9.2 van de costumen van Helmond uit 1547 mocht de evicteur het
onderpand als zijn eigen goed gebruiken, indien niemand verscheen om het goed te
lossen. Binnen 66n jaar stond het dan nog te 'verbueten'. Aan het einde van dit jaar
werd het verkocht. Was er een tekort, dan werden andere goederen van de gebruiker
van het onderpand uitgewonnen. De turbe uit 1643 over het Helmondse evictierecht

plaatst het'verbueten' niet bij de afronding van de evictie. Het kwam volgens de turbe
aan de orde v66rdat de evicteur in het onroerend goed werd gezet. Dan kon de schuld
aan de evicteur namelijk nog door de 'reghten verbueter' worden voldaan. 167 Volgens
de turbe werd de evictie afgerond door de verkoop van het onderpand. Ook blijkens
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de zeventiende-eeuwse praktijkgegevens werd de evictie afgerond door de verkoop
van het onroerend goed. 168

Volgens de costumen van Asten uit 1571 werd de evictie afgerond door een
openbare verkoop. Daarvoor werden degenen opgeroepen die meenden enig recht te
hebben op het onderpand. Zij moesten of spreken of voor altijd zwijgen. Werd het
onroerend goed niet verkocht, dan mocht de evicteur het goed houden. Het stond dan
nog 66n jaar te 'verbueten'.169 Een akte van 2 december 1655 geeft een voorbeeld van
de afronding van de evictie. De evicteuren Lambert vande Goor en Joost Knapen
wilden een onroerend goed dat tot zekerheid diende, verkopen. Hun vordering was
gebaseerd op een schepenbrief uit 1652. Blijkens de akte verscheen Laurens Volders
op de verkoping. Ook hij had een vordering. Tot zekerheid diende eveneens het
onderhavige goed. Zijn vordering was gebaseerd op een schepenbrief uit 1615. Omdat
deze brief van oudere datum was dan die van de evicteuren, meende Volders volgens
de 'notoire' costumen van 's-Hertogenbosch preferent te zijn. Nadat de evicteuren
deze voorrang hadden bestreden, bood Joost Knapen voor het onroerend goed. Aan
het slot van de verkoop werd ieder die een recht meende te hebben op het goed
gevraagd om te spreken of voor altijd te zwijgen. Daarna werd de koop aan Joost
Knapen gelaten.'70 Dit concrete geval komt overeen met het opgetekende gewoonte-
recht van Asten. Met name de oproep aan mogelijke rechthebbenden op het onder-
pand is in de costumen van Asten vrijwel gelijkluidend geformuleerd.

In Geldrop en in Heeze en Leende werd de evictie volgens art. 6 van de costumen
uit 1571-1573 afgerond dooreen openbare verkoop van het onderpand. Deze verkoop
had plaats als het jaar van verhuur voorbij was. Blijkens de costumen moest worden
verkocht zoals dat in's-Hertogenbosch gebeurde. Diverse akten uit het schepenproto-
col van Geldrop betreffen de afronding van de evictie. Zo verscheen Jan, zoon van
wijlen Dirck van Peelt op 8 augustus 1567 voor de Geldropse schepenbank. Hij
verkocht een goed dat overeenkomstig de Geldropse gewoonten was uitgewonnen,
aan  Aert  zoon van wijlen Willem Everaerts.171 Ook verschillende akten  uit  het
protocol van Heeze uit 1585-1589 vermelden het'verbueten' al dan niet in samenhang
met de definitieve verkoop. Goeyaert Henrick Gobbels stelde in 1586 het onderpand
'ten vercoepe of ten verbuete' en Henrick Peter Maes stelde het onroerend goed op 5
september 1587 te'verbueten'. Het goed werd toen overgenomen door Mari Weijten,
die een jongere schuld had dan de evicteur. Blijkens een akte van 26 januari 1588
stelde Johannes de Lyll het uitgewonnen onderpand te 'verbueten'. Het goed bleef
uiteindelijk aan Jacob Leenarts. Ook hij had een jonger recht dan de evicteur. In het
geval van Jan Maxis en Naelken zijn zuster werd op 27 april 1588 een koop- en

172'verbuet'-dag gehouden.
Volgens enige zeventiende-eeuwse akten uit het protocol van Heeze, Leende en

Zesgehuchten werd het onderpand, bij wijze van afronding van de evictie, door de
evicteur verkocht. Zo verkocht Hendrik Goort Stoffels op 18 maart 1671 het onder-
pand aan zijn wettige zoon. 173

In de zeventiende eeuw werd de evictie in 's-Hertogenbosch afgerond door het
'verbueten' en een laatste verkoop. Wat betreft de Meierij werden deze beide elernen-
ten te zamen alleen teruggevonden in praktijkbronnen uit Oisterwijk, Hilvarenbeek,
Oirschot en Sint-Oedenrode uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Elders is bij
de afronding van de evictie alleen sprake van de verkoop van het onderpand. In
zestiende-eeuwse bronnen uit de Meierij komt het 'verbueten' weI aan de orde. De
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Raminge, de overeenkomst tussen stad en Meierij uit 1495, is op dit punt van invloed
geweest.

6. VERWUZINGEN

Met uitzondering van de schepenbanken Oisterwijk, Hilvarenbeek en Oirschot volg-
den de schepenbanken in de Meierij een evictieprocedure die op diverse onderdelen
afwijkend was van de Bossche procedure. Toch waren er ook overeenkom ·ten. Deze
werden onder andere veroorzaakt door de Raminge, de overeenkomst tussen stad en
Meierij uit 1495. In concrete stukken, bijvoorbeeld uit Eersel, Heeze en Helmond
wordt naar de Raminge verwezen.174 Daarnaast wordt in de praktijkbronnen  nu en
dan ook naar de Bossche costumen verwezen, zo bijvoorbeeld op de rol van Tilburg
van 14 september 1682 in het kader van de briefiezing.175 Ook op de rol van Oss van 21
oktober 1733 en van Waalre van 24 april 1690 staan verwijzingen naar het gewoonte-
recht van 's-Hertogenbosch.176

Het meest werd echter naar de Bossche costumen verwezen in het kader van de
discussie over het zogenaamde 'generaal verband'. Deze discussie speelde in de
tweede helft van de zeventiende eeuw en ging over de vraag of een oude, algemene
hypotheek prioriteit had boven een jonge, speciale hypotheek. Door een algemene
hypotheek had een debiteur al hetgeen hij had en zou verkrijgen, verbonden. Een
speciale hypotheek betrof edn onroerend goed. De vraag inzake het 'generaal ver-
band' speelde zowel in 's-Hertogenbosch als in de Meierij.  Over de kwestie werden
procedures gevoerd. Zo procedeerde Eindhoven omstreeks 1682 voor de Raad van
Brabant. De stad beriep zich toen voor haar stelling dat de oudere, algemene hypo-
theek ging voor de jongere, speciale, onder andere op de costumen van 's-Hertogen-
bosch. De artt. 20.6,23.26 en 23.27 werden uitdrukkelijk aangehaald. Deze bepalin-
gen, die aan de oudere, algemene hypotheek preferentie toekennen, wijken af van de
algemene  leer.'77 Ook in dingrollen  uit de Meierij  werd in dit verband een beroep
gedaan op de Bossche costumen. 178

7. CoNCLUSIE

Diverse costumen uit de Meierij behandelden, evenals de Bossche costumen, de
evictieprocedure vrij uitvoerig. Behalve deze costumen werden in dit hoofdstuk onder
andere dingrollen, schepenprotocollen en evictierekeningen bestudeerd uit met name
de tweede helft van de zeventiende eeuw.

Uit het kwartier Maasland bleken erg weinig gegevens bekend te zijn. Verder bleek
in de tweede helft van de zeventiende eeuw in Oisterwijk, Hilvarenbeek en Oirschot
een evictieprocedure te worden gevolgd die erg veel met de Bossche wijze van
uitwinnen overeenkwam. De andere schepenbanken uit de Meierij hadden, zoals de
costumen en de praktijkvoorbeelden laten zien, een eigen systeem dat toch van het
Bossche afweek. Dit blijkt onder andere uit het al dan niet voorkomen op het
platteland van de eerste (ver)koop na de beslaglegging en uit de wijze waarop de
evictie werd afgerond. Op sommige punten waren er overeenkomsten tussen stad en
Meierij, onder andere veroorzaakt  door de Raminge. Zo kenden bijna alle bestu-
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deerde schepenbanken uit de Meierij in de tweede helft van de zeventiende eeuw de
verhuur van het onderpand.
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Samenvatting en conclusie

Het  doel  van de studie  was te bezien  of het burgerlij k proces  in de Brabantse  stad
's-Hertogenbosch in de periode circa 1530-circa 1811 verschilde van dat in de Bossche
Meierij, het district waarvan 's-Hertogenbosch de hoofdstad  was. Dit onderzoek
geschiedde met inachtneming van de ontwikkelingen elders. Uitgangspunt waren de
costumen van 's-Hertogenbosch en van diverse plaatsen uit de Meierij. Deze costu-
men werden tussen 1546 en 1607 66n of meer malen op schrift gesteld. In de costumen
worden diverse thema's betreffende het burgerlijk proces meer of minder uitvoerig
behandeld. De volgende vier thema's werden in deze studie nader bestudeerd:
-  de rechterlijke organisatie,
-  de dagvaardingsprocedure,
-    de  arrestprocedure,
-  de evictieprocedure.
Hoewel de oudste costumen uit 1546 dateren, begint het onderzoek omstreeks 1530.
De Bossche costumen verwijzen namelijk, met name voor de dagvaardingsprocedure,
naar de Caroline ordonnantie die in 1530 door Karel V voor 's-Hertogenbosch werd
uitgevaardigd. Het onderzoek eindigt omstreeks 1811, toen de Franse Code de
proctdure civile in de bij Frankrijk ingelijfde gebieden van kracht werd. De oude
rechterlijke archieven, een belangrijke bron voor de bestudering van de praktijk van
het procederen in civiele zaken in 's-Hertogenbosch en de Meierij, lopen in verband
daarmee tot omstreeks 1811.

Voordat met de bespreking van de viergenoemde thema's werd begonnen, vroegen
in hoofdstuk I de voornaamste bronnen de aandacht. In de eerste plaats werden
diverse facetten van het costumiere recht bestudeerd. Bekeken is welke plaatselijke
rechtsgewoonten werden opgetekend. In aanvulling op hetgeen uit de literatuur
bekend is, blijken de costumen van 's-Hertogenbosch niet alleen in 1570 en in 1606,
maar al eerder, namelijk in 1546-1547, te zijn opgetekend, zodat er dus sprake is van
drie redacties. Ook in de Meierij werden, met uitzondering van het in het noordoosten
gelegen kwartier Maasland, diverse plaatselijke costumen op schrift gesteld. Het
waren de bevelen van de centrale overheid die leidden tot de optekening van het
gewoonterecht. De op schrift gestelde costumen moesten ter goedkeuring worden
overgezonden. Alleen de gehomologeerde costumen zouden kracht van wet bezitten.
In Brabant werden slechts weinig costumen goedgekeurd. Een costumenoptekening
uit de Meierij, de redactie van Sint-Oedenrode van omstreeks 1600. werd mogelijk
niet opgetekend naar aanleiding van een bevel van de centrale overheid.

In hoofdstuk I werd aangegeven welke costumenoptekeningen niet zijn overgele-
verd en welke redacties uit edities of manuscripten bekend zijn. Ook is aangegeven uit
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welke handschriften en edities de verschillende costumen door mij zijn geraadpleegd.
Dit is belangrijk, omdat er met name wat betreft de structuur verschillen kunnen zijn
tussen de diverse handschriften en edities. In de bijlagen 2 en 3 zijn de belangrijkste
bepalingen inzake het burgerlijk procesrecht uit de costumen van 's-Hertogenbosch
en uit de plaatselijke costumen uit de Meierij opgenomen.

De twee oudste Bossche costumen zijn qua structuur nauw verwant aan de costu-

men van Mechelen uit 1535. Wat betreft de inhoud blijken alle drie de redacties de
invloeden van Mechelen te hebben ondergaan. De Bossche costumen hebben op hun

beurt weer de costumen van Sint-Oedenrode uit circa 1600 beinvloed. Overigens
hebben de costumen uit de Meierij qua indeling en qua redactie geen invloed onder-

gaan van de Bossche costumen. De overgeleverde redacties uit de Meierij zijn minder

omvangrijk dan die van's-Hertogenbosch. Bovendien behandelen de costumen uit de

Meierij minder onderwerpen dan de costumen uit de hoofdstad.
De Bossche costumen uit 1606 werden in de eerste helft van de zeventiende eeuw

becommentarieerd door Gerard van Soemeren. Deze Bossche rechtsgeleerde was in
1606 betrokken geweest bij de opstelling van de derde Bossche costumenoptekening.
Het in het Latijn geschreven commentaar van Van Soemeren is nooit in druk versche-

nen, maar is wel in diverse handschriften overgeleverd. In hoofdstuk I is aangegeven
welk handschrift voor deze studie is gebruikt.

Voor het achterhalen van de inhoud van de gewoonterechtelijke regels zijn ook de
turben van belang. Hierin worden de vragen aan en de antwoorden van een tamelijk

groot aantal personen, inzake de inhoud van een costumiere regel, weergegeven.  Met
betrekking tot het Bossche gewoonterecht is een groot aantal op schrift gestelde
turben bewaard gebleven.

Naast het costumiere recht werden in hoofdstuk I nog enkele andere bronnen

besproken. Voor de rechterlijke organisatie, maar met name voor de dagvaardings-
procedure zijn twee ordonnanties erg belangrijk en wel de Caroline ordonnantie uit
1530 en de Albertine ordonnantie uit 1599. Beide ordonnanties zijn afkomstig van de
hoge overheid. Zij waren oorspronkelijk uitsluitend bestemd voor's-Hertogenbosch.
Aangegeven is uit welke handschriften de beide ordonnanties werden geraadpleegd.
Zij  zijn in bijlage  1  in hun geheel weergegeven.

Als bronnen werden vervolgens de dingtalen en de rechterlijke archieven bespro-
ken. In de dingtalen worden modellen gegeven voor het verloop van diverse civiele

procedures. Vier teksten met dingtalen werden vermeld. Twee daarvan blijken voor
1527 te zijn opgetekend.

Wat betreft de rechterlijke archieven werd aangegeven welke archieven van sche-

penbanken uit de Meierij werden geraadpleegd om het burgerlijk proces in de
praktijk te bestuderen. Van negentien rechterlijke archieven, verspreid over alle
kwartieren uit de Meierij, is gebruik gemaakt.

In de volgende hoofdstukken werden de vier hierboven genoemde thema's behan-
deld. Elk hoofstuk is verdeeld in paragrafen. In iedere paragraaf werd eerst het

algemene kader geschetst, waarna achtereenvolgens 's-Hertogenbosch en de Meierij
werden behandeld.

In hoofdstuk II werd een globaal overzicht gegeven van de rechterlij ke organisatie,
Allereerst werd ingegaan  op de competentie  van de diverse schepenbanken.   Het
blijkt dat de schepenbank van 's-Hertogenbosch bevoegd was om van meer zaken
kennis te nemen dan de schepenbanken uit de Meierij.  Dit kan bijvoorbeeld aan de
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hand van het recht van ingebod worden geillustreerd. Weliswaar hadden ook Eind-
hoven, Helmond en Sint-Oedenrode evenals 's-Hertogenbosch het recht van inge-
bod, maar alleen de hoofdstad kon het recht van ingebod in de hele Meierij uitoefe-
nen.   In de tweede plaats  is de invoering  van  de  rol  en de regelmaat  waarmee  de
rolzittingen werden gehouden, bestudeerd. De rol werd in 's-Hertogenbosch inge-
voerd door de Caroline ordonnantie uit 1530 en haar voorgangster uit 1527. De reden
voor de invoering van de rol was dat een ordelijke procesgang werd nagestreefd. Er
heeft in de hoofdstad voorts een grotere verscheidenheid aan rolzittingen bestaan dan
in de Meierij. De reden hiervoor zal zijn gelegen in het grotere aantal zaken dat voor
de Bossche schepenbank moest worden behandeld. Het Bossche rechterlijk archief
bevat in verband   met deze verscheidenheid ook diverse series dingrollen.   Deze
vormen een soort vergaderagenda, waarin de namen van de procespartijen wierzaken
op de rolzitting moesten worden afgeroepen, staan vermeld. Daarnaast fungeerden
deze dingrollen ook als een notulenboek en bevatten zij aantekeningen van hetgeen
ter rolzitting in de diverse zaken gebeurde. De archieven van de schepenbanken uit de
Meierij kennen minder series van dingrollen dan het Bossche archief. In de hoofdstad
werden bovendien vaker rolzittingen gehouden dan in de Meierij. In de derde plaats
kwamen in hoofdstuk II de functionarissen aan de orde die bij de civiele rechtspraak
waren betrokken. Er blijkt in 's-Hertogenbosch een grotere verscheidenheid aan
functionarissen te hebben bestaan  dan  in de Meierij. De conclusie  aan  het slot van
hoofdstuk II luidt dan ook dat de rechterlijke organisatie in 's-Hertogenbosch com-
plexer was dan in de Meierij.

In hoofdstuk III werden de verschillende fasen van de dagvaardingsprocedure
geschetst. Deze procedure begon met een dagvaarding en eindigde met een eindvon-
nis. Ik heb mij beperkt tot de procedure in eerste aanleg. Het bleek dat door de
Caroline ordonnantie uit 1530 en haar voorgangster uit 1527 in 's-Hertogenbosch een
nieuwe wijze van procederen is ingevoerd. In de nieuwe procesgang werd in aanzien-
lijke mate het Romeins-canonieke procesrecht gerecipieerd. De vernieuwingen blij-
ken bijvoorbeeld uit de invoering van de schriftelijke processtukken, van de repliek
en dupliek en uit het niet meer voorkomen van de 'principale' en 'schutwaarheid'. De
wijze van procederen in 's-Hertogenbosch stemde op veel punten overeen met de
procesgang elders, onder andere met die van Leuven en voor de Brusselse en Staatse
Raad van Brabant. Het belangrijkste verschilpunt betrof het verstek van de gedaagde.
In de Meierij verliep de vernieuwing van de civiele procesgang trager dan in 's-Herto-
genbosch. Op het platteland zal de oude procesgang langer hebben voldaan. Uit de
costumen en de rechterlijke archieven blijkt dat na het begin van de zeventiende eeuw
ook in de Meierij de middeleeuwse procedure is vervangen door de nieuwe wijze van
procederen. Evenals in 's-Hertogenbosch verschilde echter op het platteland de gang
van zaken rond het verstek van de gedaagde van de gang van zaken elders. In
's-Hertogenbosch en de Meierij werd een gedaagde die niet was verschenen al na 66n
dagvaarding bij verstek veroordeeld, een praktijk die steun vond bij het derde
Bossche stadsrecht uit 1330. Elders, bijvoorbeeld in Leuven, Kortrijk, bij de Brus-
selse en Staatse Raad van Brabant en het Hof van Holland, werd de niet-verschenen
gedaagde opnieuw gedagvaard. De veroordeling bij verstek volgde pas als hij na drie
of vier dagvaardingen nog steeds niet was verschenen.

Volgens het Eeuwig Edict uit 1611 moest het platteland, als de plaatselijke costu-
men niet waren goedgekeurd, zich richten naar de wijze van procederen van de
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hoofdstad. Aangezien geen van de costumen uit de Meierij was gehomologeerd,
betekende dit dat de Caroline en Albertine ordonnanties, die voor 's-Hertogenbosch
waren uitgevaardigd, in de Meierij moesten worden nageleefd. Omdat de vernieuwin-

gen in de wijze van procederen na het begin van de zeventiende eeuw ook in de
Meierij waren doorgedrongen, leidde naleving  van de ordonnanties   niet   tot  een
andere wijze van procederen. De dingrollen uit de rechterlijke archieven uit de
Meierij bevatten veel verwijzingen naar de Caroline en Albertine ordonnanties. Bij
het zoeken naar verwijzingen heb ik mij vooral gericht op het laatste kwart van de
zeventiende eeuw. Uit die tijd zijn veel dingrollen bewaard gebleven. Bovendien
werd toen blijkbaar veel geprocedeerd, omdat veel rolaantekeningen zijn gemaakt. In
de achttiende eeuw en in het begin van de negentiende eeuw worden de ordonnanties
intussen eveneens aangehaald. Ook in de 'Memorialen op 't houden van de rolle'
wordt naar de beide regelingen verwezen. In deze'memorialen' worden voorbeelden
gegeven van het verloop van een civiele procedure, waarbij telkens de procestermij-
nen worden vermeld. Het systeem van deze memories is terug te vinden in achttiende-
eeuwse dingrollen uit 's-Hertogenbosch en de Meierij en mogelijk ook in dingrollen
uit het einde van de zeventiende eeuw.

Voor de dagvaardingsprocedure luidt de conclusie dat de ontwikkeling in de Meie-
rij in de zestiende eeuw achterliep bij die in 's-Hertogenbosch. Na het begin van de
zeventiende eeuw was deze achterstand ingehaald en bestond er geen wezenlijk
verschil meer tussen hoofdstad en platteland.

In hoofdstuk IV werd de arrestprocedure behandeld. (Het arrest was een conserva-
toir 'beslag' op de persoon of het goed van een nalatige debiteur.) Het bleek dat de
costumen van Mechelen uit 1535 terzake niet alleen de Bossche costumen hebben
beYnvloed,  maar  ook  die van Brussel, Leuven, Antwerpen,  Lier  etc.  In de diverse
redacties uit de Meierij wordt het arrest slechts summier behandeld. Een uitzondering
vormen de costumen van Sint-Oedenrode uit circa 1600. Zij zijn namelijk opgetekend
in navolging van de Bossche costumen. Aan de hand van een aantal deelonderwerpen
werd de arrestprocedure bestudeerd. Omdat de costumen uit de Meierij zo summier
zijn, was het moeilijk een vergelijking te maken tussen stad en Meierij. Een onder-
zoek van dingrollen uit de Meierij uit het laatste kwart van de zeventiende eeuw gaf
het meeste resultaat. In totaal werden inzake het arrest acht verwijzingen aangetrof-
fen naar de Bossche costumen. Deze verwijzingen zijn gevonden in dingrollen uit alle
kwartieren van de Meierij. Voor de arrestprocedure luidt de conclusie dat in elk geval
rond 1700 de Meierij zich naar de Bossche costumen richtte. De reden hiervoor zal
zijn geweest dat de eigen plaatselijke costumen zo summier waren.

Hoofdstuk V ging over de evictieprocedure. Deze procedure had tot doel de
uitwinning van onroerend goed dat in een schepenbriefals onderpand was verbonden.
De evictieprocedure blijkt in de loop van de achttiende eeuw zowelin de hoofdstad als
in de Meierij meer en meer in onbruik te zijn geraakt. Bij het raadplegen van de

rechterlijke archieven heb ik mij vooral gericht op de tweede helft van de zeventiende
eeuw. Voor Maasland kon de evictieprocedure door gebrek aan gegevens niet worden
gereconstrueerd. De opeenvolgende fasen van de uitwinning werden besproken. De
evictie van onroerend goed bleek een tijdrovende procedure te vergen. De wijze van
uitwinnen vertoonde in stad en Meierij gelijkenis, onder andere als gevolg van de
Raminge uit 1495. Deze Raminge was een overeenkomst tussen de hoofdstad en het
platteland, ter regeling van een aantal meningsverschillen inzake onder andere uit-

153



winning. Overigens kwam de wijze van uitwinnen in enkele schepenbanken uit het
westen van de Meierij veel overeen met die in's-Hertogenbosch. De schepenbanken
uit het zuiden en het oosten hadden daarentegen een eigen systeem dat werd beheerst
door het plaatselijk gewoonterecht. Alleen subsidiair werd naar de Bossche costumen
verwezen, met name als daaraan een extra argument kon worden ontleend.

De vraag werd gesteld of het burgerlijk proces in stad en Meierij van 's-Hertogen-
bosch in de periode circa 1530-circa 1811 onderling verschilde. De algemene conclusie
waar de studie toe leidt is dat deze vraag voor elk van de vier onderdelen afzonderlijk
moet worden beantwoord.
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R6sum6 et conclusion

L'objectif de cette ttude etait d'examiner si la procddure civile, dans la pdriode de
1530-1811 environ dans la ville brabangonne de Bois-le-Duc, difftrait de celle de la
'Mairie' de Bois-le-Duc, district duquel cette ville est la capitale. La recherche a etd
exdcutte tout en tenant compte des ddveloppements ailleurs. Les coutumes a Bois-
le-Duc et dans diverses localitds de la 'Mairie' ont 6td le point de dtpart. Ces coutumes
ont atd mises en page une ou plusieurs fois entre 1546 et 1607. Dans les coutumes
plusieurs themes concernant la procadure civile ont atd traites plus ou moins en
ddtails. Les quatre themes suivants ont tte etudies de plus pres:
- l'organisation judiciaire,
-  la procddure d'ajournement,
-  la proc6dure d'arr6t,
-  la proctdure d'dviction.
Bien que les plus anciennes coutumes datent de 1546, l'enqu6te commence en 1530.
Les coutumes de Bois-le-Duc renvoient en effet, notamment pour la procddure
d'ajournement, A l'ordonnance Caroline, qui en 1530 fut rendue par Charles-Quint
pour Bois-le-Duc. L'enqudte se termine en 1811 environ. Cette annte-lh le Code
frangais de proctdure civile fut instaurd dans les rdgions annextes par la France. Les
archives judiciaires, importantes sources pour 1'6tude de la pratique de procddure
dans les affaires de droit civil, finissent donc en 1811 environ.

Avant que les quatres thEmes ci-dessus nommts soient traitds, les principales
sources ont 6td discuttes dans la chapitre I. D'abord plusieurs 616ments du droit
coutumier ont 6td dtudites en tenant compte des diffdrents enregistrements de droit
coutumier local. En plus de ce qui est connu par la litttrature, il parait que non
seulement les coutumes de Bois-le-Duc ont tte enregistrdes en 1570 et 1606, mais dtjA
avant A savoir en 1546-1547. Il s'agit donc de trois rtdactions. Egalement dans la
'Mairie', A l'exception du quartier de Maasland dans le nord-est, plusieurs coutumes
locales ont 6t6 mises par dcrit. Les ordres du gouvernement central ont 6td l'incentive
de l'enregistrement des droits coutumiers. Le pouvoir central intentait que des coutu-
mes mises par acrit seraient envoydes au gouvernement central afin de les homolo-
guer.  Seulement les coutumes homologudes auraient vigueur de loi, ce qui  a etd tras
rarement le cas en Brabant. Une seule des coutumes de Bois-le-Duc et de la'Mairie',
notamment la redaction faite A Rhode-Sainte-Ode en 1600 environ, n'a peut-Etre pas
ett enregistrte par ordre du gouvernement central.

Dans le premier chapitre j'ai note quelles sont les r6dactions de coutumes inconnues
et quelles rtdactions sont connues par adition ou manuscrit. Egalement y sont donnes
les manuscrits et dditions de coutumes consulttes. Ceci est tres important, car specia-
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lement la structure peut entrainer des differences entre les divers manuscrits et
dditions. Dans les annexes 2 et 3 sont relevdes les principales dispositions 16gales
concernant les coutumes de droit de procddure civile tirtes des coutumes de Bois-
le-Duc et de celles de la 'Mairie'.

Quant A leur structure les deux plus anciennes coutumes de Bois-le-Duc sont
dtroitement lites aux coutumes de Malines datant de 1535. En ce qui concerne le
contenu, il apparait que les trois rtdactionsont subi l'influence de Malines. A leur tour
les coutumes de Bois-le-Duc ont influencd celles de Rhode-Sainte-Ode datant d'envi-
ron 1600. Du reste les coutumes de la 'Mairie' ne montrent aucune influence de celles
de Bois-le-Duc, ni dans leur structure ni dans leur rtdaction. Les rtdactions transmi-
ses de la 'Mairie' paraissent moins volumineuses que celles de Bois-le-Duc. De plus les
coutumes de la 'Mairie' traitent de moins de sujets que celles de la capitale.

Les coutumes de Bois-le-Duc datant de 1606 ont 6td commenttes par Gerard van
Soemeren dans la premitre moitit du dix-septieme si8cle. Ce juriste, provenant de
Bois-le-Duc, avait 6td impliqut en 1606 dans la rddaction des coutumes de Bois-
le-Duc. Son commentaire dcrit en latin n'a jamais Ett ddita, mais il nous est connu par
divers manuscrits. Dans le premier chapitre j'ai indiqut le manuscrit employd pour
cette atude.

Pour vraiment connaitre le droit coutumier les turbes sont des sources importantes.
LA dedans nous trouvons reproduites les questions posees et les rdponses enondes par
un assez grand nombre de personnes concernant le contenu d'une certaine rdgle de
droit coutumier. Un grand nombre de turbes de Bois-le-Duc est conserve.

A part les coutumes quelques autres sources ont 6td traittes. Pour l'organisation
judiciaire, mais splcialement pour la proctdure d'ajournement il y a deux ordonnan-
ces importantes, l'ordonnance Caroline de 1530 et l'ordonnance Albertine de 1599.
Ces deux ordonnances proviennent de l'autoritd suptrieure et sont A l'origine seule-
ment conquespour Bois-le-Duc. Dans le chapitre il est indiqud quels manuscrits de ces
deux ordonnances ont 6td consultds. Ils sont entierement reproduits dans l'annexe 1.

En outre il y a d'autres sources importantes, notamment les 'dingtalen' et les
archives judiciaires. Les 'dingtalen' contiennent des modeles diverses de procddures
civiles. Dans le premier chapitre quatre textes ont 6td mentionnts. Deux d'entre eux
paraissent avoir 6td enregistrds avant 1527.

A  propos des archives judiciaires,  il est indique quelles archives des colleges
dchevinaux de la 'Mairie' ont ett consultees pour dtudier la pratique de la proc6dure
civile. Pour cela j'ai choisi de consulter dix-neuf archives judiciaires, dissemintes dans
toute la 'Mairie'.

Dans les chapitres suivants j'ai etudit les quatre thtmes nommts ci-dessus. Chaque
chapitre est divist en paragraphes. Dans chaque paragraphe j'ai donnd d'abord  un
tableau gdndral, aprds quoi j'ai traitd consdcutivement Bois-le-Duc et la 'Mairie'.

Dans le chapitre II un apergu global a 6td donne sur l'organisation judiciaire.
D'abord je me suis occupte de la compttence des divers colltges dchevinaux. Il
apparait que le coll8ge tchevinal de Bois-le-Duc dtait compttent de prendre connais-
sance d'un plus grand nombre d'affaires que les colleges tchevinaux de la 'Mairie'.
Ceci peut Btre illustre a l'aide du droit de '1'ingebod'. Bienqu'Eindhoven, Helmondet
Rhode-Sainte-Ode posstdaient tout comme Bois-le-Duc le droit ' d'ingebod', seule-
ment la capitale pouvait executer ce droit dans toute la 'Mairie'. Aprts j'ai traitd de
l'introduction du rdle et de la rdgularite des 'rolzittingen', sdances qui ressemblent de
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prts les audiences de la mise en ttat des causes. Le r6le a 6td introduit & Bois-le-Duc
par Zordonnance Caroline de 1530 et sa devanciere de 1527. La raison de cette
innovation 6tait qu'on visait h une manitre de procader ordonnde. De plus il y a eu h
Bois-le-Duc une plus grande diversitd de 'rolzittingen' que dans la 'Mairie'. Cela peut
dtre justifid par le nombre plus dlevt de cas qui devait dtre traitd par le collage
tchevinal de Bois-le-Duc. En accord avec ga, l'archive judiciaire de Bois-le-Duc
contient diverses s6ries de 'dingrollen'. Ces 'dingrollen' sont des registres ofi les causes

et les noms des deux parties, qui devaient ttre appeldes A la proctdure au rdle. sont
signalds. A part cela ces 'dingrollen' sont aussi des livres de notules. Ils comprennent
des notules ayant rapport aux diverses causes qui se discutaient pendant le 'rolzitting'.
Les archives des colleges tchevinaux dans la 'Mairie' ne contiennent pas autant de
stries de 'dingrollen' que l'archive judiciaire de Bois-le-Duc. En plus les 'rolzittingen'
se tenaient plus frdquemment dans la capitale que dans la 'Mairie'. Finalement je me
suis occupee des fonctionnaires ayant part A la proddure civile. Il en ressort qu'a Bois-
le-Duc il y avait une plus grande diversitd de fonctionnaires qu'A la 'Mairie'. L'un et
l'autre mtne A la conclusion que l'organisation judiciaire 6tait plus complexe A Bois-
le-Duc que dans la 'Mairie'.

Dans le chapitre III ont 6td esquissdes les phases diverses de la proc6dure d'ajourne-
ment. Cette proddure commenvait par un ajournement et finissait par un jugement
dtfinitif.  Je me suis occupte exclusivement  de la proctdure en premiere instance.  Il

s'est avdrd qu'A Bois-le-Duc une nouvelle manitre de proceder est introduite par
l'ordonnance Caroline et sa devanciere de 1527. Cette procedure etait influencde par
la procddure canon romain. Des nouveautes se montrent par example dans l'introduc-
tion de la mise par dcrit, des rtpliques et dupliques et dans l'absence du 'principale' et
'schutwaarheid'. La maniere de prodder A Bois-le-Duc correspondait largement au
proces ailleurs, entre autre U Louvain et devant les Conseils de Brabant. La plus
importante diffdrence concerne le ddfaut de comparution de l'ajournt. Dans la
'Mairie' la modernisation de la procedure avangait plus lentement qu'A Bois-le-Duc.
A la campagne la vieille procddure a du satisfaire plus longtemps aux besoins. Apres le
ddbut du dix-septitme sitcle il apparait, surtout dans les coutumes et dans les archives

judiciaires, que la maniere de procdder mddievale dtait remplacte dgalement dans la
'Mairie' par la nouvelle manitre. Comme A Bois-le-Duc, le cours des choses autour de
la non-comparution de l'ajournt dans la 'Mairie' differait de la proctdure connue
ailleurs. A Bois-le-Duc et dans la 'Mairie' l'ajourn6 qui ne comparaissait pas pour
rdpondre ttait condamnd par ddfaut, pratique qui atait soutenue par la troisitme
charte de Bois-le-Duc de 1330. Ailleurs, par exemple A Louvain, A Courtrai, aux
Conseils de Brabant et A la Cour de Hollande, l'ajournt qui n'6tait pas comparu 6tait
de nouveau convoqut. Le jugement par ddfaut ne suivait que s'il ne comparaissait
toujours pas apres trois ou quatre ajournements.

D'apres l'Edit Perpttuel de 1611 la campagne devait, si les coutumes locales

n'dtaient pas approuvtes, s'orienter A la manitre de procdder de la capitale. Vu
qu'aucune des coutumes de la 'Mairie' 6tait approuv6e, cela supposait que dans la
'Mairie' les ordonnances Caroline et Albertine, qui 6taient proclamdes pour Bois-
le-Duc, devaient Btre observdes. Comme apres le debut du dix-septieme siecle, la
modernisation dans la manitre de procdder ttait dtj A connue et pratiquee dans la
'Mairie', l'observance des ordonnances ne conduisait pas a une autre manitre de
procdder. Les registres venant des archives judiciaires de la 'Mairie' contiennent
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beaucoup de renvois aux ordonnances Caroline et Albertine. En cherchant les ren-
vois, je me suis concentrde surtout sur le dernier quart du dix-septitme sitcle.
Beaucoup de'dingrollen' de cette dpoque ont 6td conservds. Apparemment le nombre
de procddures ttait tres dlevt, parce qu'on y trouve beaucoup de notules. Au dix-
huititme et au ddbut du dix-neuvieme sitcle les ordonnances sont egalement cittes.
C'est aussi le cas pour les 'Memorialen op 't houden van de rolle' qui renvoient A ces
deux ordonnances. Dans ces 'Memorialen' se trouvent des exemples du ddroulement
de la proctdure civile contenant chaque fois des termes de procadures. Le systtme de
ces 'Memorialen' peut 6tre retrouvd dans les 'dingrollen' de Bois-le-Duc et de la
'Mairie' du dix-huitidme sitcle et possiblement aussi dans les 'dingrollen' de la fin du
dix-septieme siecle.

Il en ressort qu'au seizieme siecle le ddveloppement dans la 'Mairie' retardait par
rapport 8 celui de Bois-le-Duc. AprBs le dtbut du dix-septitme siecle le retard a 6td
rattrapt et il n'y avait plus de diffdrence essentielle entre la capitale et la campagne.

Dans le chapitre IV j'ai exposd la procddure d'arrdt. (L'arrdt atait une 'saisie'
conservatoire sur la personne ou les biens du ddbiteurndgligent.) Il en ressortit que les
coutumes de Malines de 1535 en ce qui concerne l'arrtt ont influence non seulement
les coutumes de Bois-le-Duc, mais aussi celles de Bruxelles, Louvain, Anvers et de
Lierre par exemple. Dans les rtdactions diverses de la 'Mairie' l'arr6t n'est traitd que
sommairement. Les coutumes de Rhode-Sainte-Ode de 1600 environ, forment une
exception, car elles ont tte redigdes d'aprds celles de Bois-le-Duc. La proddure
d'arr6t a 6t6 6tudi6e A l'aide d'un certain nombre de sous-themes. Il ttait difficile de
faire une comparaison entre la ville et la'Mairie', parce que lescoutumes de la'Mairie'
sont assez sommaires. La plupart des rdsultats a 6td obtenue par une enqudte dans les
'dingrollen' de la 'Mairie' datant du dernier quart du dix-septitme sidcle. En tout huit
renvois ont 6td decouverts en ce qui concerne l'arrdt d'aprts les coutumes de Bois-
le-Duc. Ces renvois ont 6td trouvds dans des 'dingrollen' de tous les quartiers de la
'Mairie'. Quant A la procedure d'arrtt il en ressortit que, certainement en 1700
environ, la 'Mairie' s'oriente sur les coutumes de Bois-le-Duc. Cela est du au fait que
les coutumes locales dtaient peu volumineuses.

La proctdure d'dviction est expliquee dans le chapitre V. Cette proc6dure a pour
but l'expropriation des biens immobiliers qui, dans une lettre dchevinale, dtaient lids
en caution. La proctdure d'dviction A Bois-le-Duc et dans la 'Mairie' tombait de plus
en plus en desuatude dans le courant du dix-huitieme sitcle. En consultant les archives
judiciaires je me suis occupee surtout de la deuxitme moitit du dix-septieme siecle.
Dans le quartier de Maasland la procedure d'dviction ne pouvait ttre reconstruite A
cause du manque de donndes. Les phases consecutives de la procddure d'dviction ont
atd les sujets du chapitre V. Il apparait que la confiscation des biens immobiliers a
exig6 une procddure qui demandait beaucoup de temps. La maniere d'exproprierdans
la'Mairie' montrait une similitude avec la capitale, entre autre par suite du'Raminge',
un accord entre Bois-le-Duc et la 'Mairie' datant de 1495, qui rdglait un certain
nombre de disputations concernant entre autres 1'6viction. D'ailleurs la maniere
d'exproprier de quelques colleges tchevinaux dans l'ouest de la 'Mairie' ressemblait
beaucoup A celle de Bois-le-Duc. Les colleges tchevinaux dans le sud et l'est de la
'Mairie' avaient leur propre systeme domind par le droit coutumier local. Les renvois
aux coutumes de Bois-le-Duc n'y apparaissaient que substitutivement, surtout quand
un argument supplamentaire y pouvait Btre empruntd.
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La question 6tait si la procddure civile de la ville et celle de la 'Mairie' dans la
p6riode de 1530-1811 environ diffdraient mutuellement. La conclusion gdntrale de
cette 6tude est que la question mene A une rtponse diffdrente pour chaque thtme citd
ci-dessus.
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ning  in  en  over  de   landen  en  steden  van   Staats-Brabant  en   Bataafs-Braband.   14  september   1629-
I  maan 1796 (Utrecht-Nijmegen, 1953) 59-72.

1.     ]b.  Zeylemaker  Jzn.,  Geschiedenis  van de wetenschap  van  het  burgerlijk  procesrecht  (praktijkrecht)
in Nederland van de aanvang 1011813 (Amsterdam, 1952) 169. W. Hugenholtz, Hoofdldnen van
Nederlands  Burgerlijk  Procesrecht 04e dr. bewerkt door W.H. Heemskerk,'s-Gravenhage, 1986) 3.

8.   Het is de bedoeling de costumen van stad en Meierij van 's-Hertogenbosch te zijner tijd integraal uit
te geven.

9.  Arthur Gaillard, Le conseil de Brabant 0 dln, Brussel, 1898-1902). J. Grauwels, De burgerlijke
procedure voor de Leuvensche schepen-bank in de XVIe eeuw (Niet uitgegeven proefschrift Katho-
lieke Universiteit Leuven, 1946). J. Monballyu, Het Gerecht  in  de  Kasselrij  Kortrijk  (1515-1621)
(Niet uitgegeven proefschrift Katholieke Universiteit Leuven, 1976).

10. J.P.A. Coopmans, 'Van Soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant en Landen van Over-
maze',  Noordbrabans Historisch Jaarboek,  II  (1985)  17-20.

Noten Hoofdstuk I

1.  John Gilissen, Historische inleiding tot het recht (Antwerpen, 1984) 251. John Gilissen, La coutume
(Turnhout, 1982) 20. John Gilissen, 'Loi et coutume. Esquisse de I'dvolution des sources du droit en
Belgique du XIIe aux XXe sitcle', Revue  de  Droit  international et  de  Droit compart, XXXIX (1962)
8.

2.  Gilissen. La coutume, 25-26,86-92. Gilissen, 'Loi et coutume. Esquisse de I'dvolution'. 8-9. John
Gilissen, 'La loi et la coutume dans l'histoire du droit depuis le haut moyen Age' in: Rapports
gintraux au  Vle Congrts international de droit compart Hamburg, 30 juli-4 augustus 1962 (Brussel,
1964) 79-81. Guido van Dievoet. khan Boutillier en de Somme rural (Leuven, 1951) 5.
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De particuliere optekeningen of'coutumiers' komen met name voor vanaf het einde van de twaal fde
tot de vijftiende eeuw. Guido van Dievoet, Les coutumiers.   les  styles.   les  formulaires  et   les  artes

notariae (Turnhout, 1986) 13,22.
3,  Gilissen, La coutume, 14.
4. John Gilissen. 'Les phases de la codification et de l'homologation des coutumes dans les XVIl

Provinces des Pays-Bas', Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XVIII (1950) 47-58.
5.  Gilissen, 'Loi et coutume. Esquisse de I'tvolution', 20.

Met name in Italic. Spanje, het zuiden van Frankrijk, Duitsland en Scandinavia komen officiele
optekeningen van gewoonterecht eerder voor, namelijk in de dertiende en veertiende eeuw. Gilis-
sen, 'La loi et la coutume dans l'histoire', 83-84.

6.  Gilissen, 'Les phases'. 47-48.
7.  Gilissen, 'Loi et coutume. Esquisse de I'tvolution<, 21. Gilissen. Historische inleiding. 283
8. John Gilissen. 'Efforts d'unification du droit coutumier belge aux XVIe et XVIIc sitcles' in:

Melanges Georges Smets (Brussel. 1952) 295-297. J. Gilissen,'Lacoutumedansles'Paysde par-dega

(Belgique, Pays-Bas, Nord de la France) (12e-lte siecles)'. 5 Inleiding voor het congres van de
Socitte Jean Bodin, dat van 1 tot en met 5 oktober 1984 in Brussel over het thema'La coutume' werd
gehouden.

9.  Gilissen, 'Les phases'. 60-67.
10.   Gilissen. 'Les phases', 239-240. Het bevel werd in november 1546 en in januari 1548 herhaald. met

name voor Antwerpen. Gilissen, 'Les phases', 250-251.

11,   [L.P.] Gachard, 'Documents sur la rtdaction et l'homologation des coutumes', Commission royale
pour  la  publication des anciennes  lois et ordonnances  de  la  Belgique.  Procts-verbaux des seances. U
(1852) 209. Gilissen, 'Les phases', 251-252. Gilissengeeft hierdoorelkaardatadiede optekening van
de costumen, dan wei de ontvangst bij de Raad van Brabant betreffen. Ik heb zonder resultaat
geprobeerd de opsomming van de Raad van Brabant uit 1569 terug te vinden in de archieven van de
Soevereine Brusselse Raad van Brabant, de Raad van State en Audientie en de Geheime Raad
(Spaanse tijd). In deze vezamelingen trof ik ook overigens geen gegevens aan over de codificatie en
homologatie van het gewoonterecht van 's-Hertogenbosch en de Bossche Meierij. De volgende
archivalla werden, tenzij anders aangegeven, volledig geraadpleegd
-     ARA Brussel, Archief Soevereine Raad van Brabant, Briefwisseling 1570-1594 (inv. nr. A 3 bis)

tot 1584 doorgenomen; Briefwisseling 1598-1600 (inv. nr. A 4); Briefwisseling 1606-1619 (inv.
nr.  A 6); Rekwesten 1507-1647 (doos  1,  inv.  nrs.  2736 bis,  2737) de periode 1507-1637 werd

doorgenomen.
-   ARA Brussel, Archief Geheime Raad, Costumen (inv. nr. 133); Ordonnanties (inv. nr. 134);

Plakkaten (inv. nr. 135); Rechterlijke administratie, justitieraden. Raad van Brabant 1547-1602

(inv. nr. 645).
-    ARA Brussel, Archief Raad van State en Audientie, Zendbrieven, betreffende a. de Raad van

Brabant 1532-1555, b. de kanseliers van Brabant, Adolphe van der Noot en Englebert van den
Daele 1532-1555 (inv. nr. 1645/1); betreffende 's-Hertogenbosch 1541-1555 (inv. nr. 1651/3);
betreffende de Raad van Brabant 1555-1569 (inv. nr. 1701/1) vanaf mei 1567 doorgenomen;
betreffende de Raad van Brabant 1570-1578 (inv. nr. 1701/2) de periode 1570-1573 werd

doorgenomen; betreffende de kanselier van Brabant 1555-1578(inv. nr. 1701/3)de periode 1570-
1575 werd doorgenomen; betreffende 's-Hertogenbosch 1556-1578 (inv. nr. 1710/1) de periode
1569/1574 werd doorgenomen; betreffende de Raad van Brabant 1598/1609 (inv. nr. 1918/1);
betreffende regionale en lokale administraties 1606-1607 (inv. nr. 1927/2) vanaf juli 1606
doorgenomen; betreffende de Raad van Brabant 1610-1612 (inv. nr. 1918/2) de periode 1611-
1612 werd doorgenomen.

Verder werd nog zonder resultaat geraadpleegd: Robert Wellens, Inventaire   des  papiers,   notes  et
manuscrits  de  Louis-Prosper  Gachard,  Archiviste  Gtneral  du Royaume  (1800-1885)  (Brusse\, 1983).
De 'Papiers Gachard' worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief in Brussel.

12.    Deze data zijn niet ontleend aan de lijst van de Raad van Brabant. Zij worden voorsommige plaatsen
vermeld in de optekeningen. Zie daarvoor paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk.

13.    De data hier en elders zijn aangepast aan de nieuwe tijdrekening die op 1 januari 1575 in de Spaanse
Nederlanden werd ingevoerd. Vanaf die daturn begon het nieuwe jaar op 1 januari. In Brabant en
ook elders kende men voorheen het paasjaar. H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des
Deutschen Mitte/alters und der Neuzeit (lle dr., Hannover 1971)  13.
Volgens de handschriften en edities hierna vermeld in paragraaf 2.2. werden de costumen van
Helmond op 2 maart 1547 overgezonden.
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De optekeningen uit 1546 en later worden hierna vaak voorzien van een jaartal dat dan het tijdstip
van optekening betreft. Is dit tijdstip niet, maar de datum van ontvangst bij de Raad van Brabant wei
bekend, dan wordt dat jaartal vermeld. Zijn beide data onbekend dan wordt gesproken van
omstreeks.

14.  De omschrijving van het ressort is te vinden aan het slot van deze costumen. Zie voor de gebruikte

editie, paragraaf 2.2. Zie voor Sint-Oedenrode als centrum van recht: J.P.A. Coopmans, 'Sint-
Oedenrode als Vrijheid' in: Sint-Oedenrode 750 jaar stadsrechten (Sint-Oedenrode, 1982) 84-86.

15. Gilissen, 'Les phases', 251-252. Raymond Byl, 'Lessourceset le ressort territorial du droit coutumier
de Louvain et de Bois-le-Duc', Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude
weuen en verordeningen van Be/gie, XXV (1971-1972) 357-359. Gilissen en Byl vermelden deze
eerste Bossche redactie niet.
Ook Van Heurn en Van Oudenhoven, twee schrijvers over 's-Hertogenbosch. vermelden deze
eerste optekening niet. Zij kennen enkel de laatste redactie. J.H. van Heurn, Historic der stad en
meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede de voomaamste daaden der hertogen van Brabant (4 din·,
Utrecht, 1776-1778. herdruk 1974) decl 2.289. Jacob van Oudenhoven Beschryvinge der stadt ende
meyerye van 's-Herlogen Bossche (2 din, Amsterdam, 1649) decl 1.70-71. Jacob van Oudenhoven,
Silva-Ducis aucta et  renata;  of Een Nieuwe ende gantsch Vermeerderde  Beschrijvinge van  de Stadt van
's-Hertogen-Bossche ('s-Hertogenbosch, 1670) 60-61.

16.   Bibliotheek KUB, Brabantica-collectie, Gerardus van Soemeren. Collectanea sive commentarius ad
consuetudines  Buscoducenses  (nr.  Hs.  A  10 a-c) praefatio civitatis,  nr.  12: 'Hinc factum existimo
quod consuetudines  acstatuta  Buscoducensia primuminscriptis redactafuerint tempore  Caroli  V...'

17.   GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen 1546-1547 (inv. nr. B 53) onder: uitgaven aan
allerhande zaken. Sceilens kreeg het geld 'omme de costumen te colligeren'. De stadsrekeningen
lopen van oktober tot oktober.

18.  W.P. Blockmans en J. van Herwaarden, 'De Nederlanden van 1493 tot 1555: binnenlandse en
buitenlandse politiek' in: A GN, deel 5,482. G. Janssens, 'Van de komst van Alva tot de Unies 1567-
1579' in: AGN. deel 6,216-217. Gillissen, 'Les phases', 255-261.

19.   KB 's-Gravenhage, Costumen, ordonnanties. privileges. statuten en leenrechten van Brabant. stad
en Meierij van 's-Hertogenbosch (nr. 131 B 35) fol. 254-254v. Op 23 april 1570 werd het plakkaat
gepubliceerd in Helvoirt (fol. 254). Volgens Gilissen, 'Les phases', 260-261, ging het plakkaat uit van
de Raad van Brabant. Voor 's-Hertogenbosch en de Bossche Meierij is dit niet zo. Waarschijnlijk
werd het bevel van Filips wel door de Raad doorgegeven. Zie noot 22 hierna.
Het plakkaat uit 1570 komt gedeeltelijk overeen met de brief die Alva op 25 oktober 1569 zond naar
de gewestelijke justitieraden en naarde gouverneurs van de provincies. [L.P.] Gachard, 'Documents
sur la  rtdaction  et  l'homologation  des coutumes', Commission rovale pour la publication des
anciennes  lois  et ordonnances  de  la  Belgique.   Procts-verbaux  des  stances, 1  (1848)  312-313.

20.  Gilissen 'Les phases', 264 noemt omstreeks 1570 als datum. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief,
Costumen van's-Hertogenbosch (inv. nr. A 580) noemt in een aantekening bij het voorwoord tot de
Bossche costumen uit 1606, 1571 of 1572.

21. Van Soemeren, Collectanea, praefatio civitatis,  nr.  12: '...et secundo revisa ducis Albani...'
22.   GA's-Hertogenbosch, Oud Archief, Stadsrekeningen 1569-1570 (inv. nr. B 76) onder: uitgaven aan

allerhande zaken. Volgens de notitie moesten de costumen op bevel van het hof (dit is, de Raad van
Brabant) worden opgezonden.

23.   Zie de aanhef van de costumen uit 1607. Voor de vindplaatsen daarvan zie paragraaf 2.2. Uit deze
aanhef blijkt niet of de redactie uit 1570 alleen gold voor Hilvarenbeek. of ook voor Tilburg,
Moergestel, Oostel- en Middelbeers, zoals de optekening uit 1607.

24.   Aanhef van de optekening uit 1607. Zie voor de vindplaatsen paragraaf 2.2.
25.     Op 4 september 1570 verklaarde Willem van Oetelaar dat  hij, bij afwezigheid  van de schout  van

Peelland, uit handen van Jan Peeters de costumen van Mierlo had ontvangen. Deze costumen
zouden door een bode naar Brussel worden gebracht. KB's-Gravenhage, Costumen, ordonnanties,
privileges, statuten en leenrechten van Brabant, stad en Meierij van 's-Hertogenbosch (nr. 131 B 35)
fol. 121 Gilissen, 'Les phases', 264 en Byl, 'Les sources', 363-364 vermelden deze optekening niet.

26.   Slot van de optekening. Zie ook hier voor vindplaatsen paragraaf 2.2.
27.  Gilissen, 'Izs phases', 279. De bedoelde costumeneditie is die uit 1781 van Van Beusekom. Zie

hien/oor verder paragraaf 2.2.
28.   Heeze en Leende vormden 66n schepenbank, waartoe ook nog Zesgehuchten werd gerekend.
29. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Schepenprotocol 1566-1570 (inv. nr. 31). Raes Jans
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en Goyaert Jan Ruvens soon worden niet vermeld. RA Geldrop, inv. nr. 30 bevat het schepenproto-
col uit 1547 en RA Geldrop, inv. nr. 32 dat uit 1603-1613.

30. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Heeze. Leende, Zesgehuchten, Schepenprotocol 1574-1575

(inv. nr. 81 f). Schepen Cornelis Dircx wordt in de akten uit 1574 niet vermeld. Ook de namen in de
akten uit 1575 stemmen niet overeen met die in de costumen. Aan het schepenprotocol uit 1574-1575

gaat een protocol vooraf uit 1562-1568. RA Heeze. Leendc, Zesgehuchten, Schepenprotocol 1562-
1568 (inv. nr. 81 e). Het eerstvolgende protocol na 1575 betreft de jaren 1600-1607. RA Heeze,
Leende, Zesgehuchten, Schepenprotocol 1600-1607 (inv. nr. 81 g). Ten onrechte wordt onderaan
een handschrift waarin de costumen van Heeze en Leende worden weergegeven, gesteld dat de
optekening op grond van de namen van de schepenen in 1575 moet worden gedateerd. Archief
Kasteel Heeze, Heeze, Costumen van Heeze en Leende (inv. nr. C 92).

31.   KB 's-Gravenhage, Costumen, ordonnanties, privileges, statuten en kenrechten van Brabant. stad
en Meierij van 's-Hertogenbosch (nr. 131 B 35) fol. 211-234v geeft de tekst van deze optekening met

daarbij op fol. 211 het jaartal 1600 en de naam Gerardus vander Vlueten. Zie voor de andere
handschriften paragraaf 2.2. Van Soemeren kende de tweede redactie van de costumen van Sint-
Oedenrode. Van Soemeren, Collectanea, titel 2, art.9, nr.4.

32.   H. de Schepper, 'De katholieke Nederlanden van 1589 tot 1609' in: AGN, deel 6,283.
33.   GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Diverse stukken 1356-1809 (inv. nr. A 328) 31-7-1606. Volgens

een aantekening op het stuk is de brief van 31 juli op 17 augustus 1606 ontvangen. De preambule bij
de Bossche costumenoptekening uit 1606. zoals onder andere opgetekend in GA 's-Hertogenbosch,
Oud archief, Costumen van's-Hertogenbosch (inv. nr. A 578), verwijst naarde brief van 31 juli 1606.
Gilissen, 'Les phases',  276. In Archief Abdij van Postel, Postel, Abdijarchief, Dossier Reusel VII
staat de brief van de aartshertogen van juli 1606 afgeschreven naast een brief van 14 augustus 1606
waarin 's-Hertogenbosch naar de brief van de aartsherlogen verwijst en de plaatsen, gerechten en
schepenbanken in het kwartier Kempenland oproept hun costumen naar 's-Hertogenbosch te
zenden, waarna de costumen naar de Raad van Brabant in Brussel kunnen worden gebracht.
Volgens deze bron zou de brief van 31 juli 1606 dus al v66r 17 augustus 1606 in's-Hertogenbosch zijn
ontvangen.

34.  GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Diverse stukken 1356-1809 (inv. nr. A 328) 14-10-1606. De

preambule bij de Bossche costumen uit 1606, zoals onder andere vermeld in GA 's-Hertogenbosch,
Oud archief, Costumen van 's-Hertogenbosch (inv. nr. A 578). GA's-Hertogenbosch, Oud archief.
Resoluties van de stadsregering 1604-1609 (inv. nr. A 17) 30-10-1606.

35.   GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Diverse stukken 1356-1809 (inv. nr. A 328) 9-12-1606 en 10-12-
1606 en Resoluties van de stadsregering 1604-1609(inv. nr. A 17) 22-12-1606.

36.  GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Diverse stukken 1356-1809 (inv. nr. A 328) 11-1-1607. Het
betreft hier een brief van C. van Broechoven, de vertegenwoordiger van 's-Hertogenbosch in
Brussel. Volgens GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1636-1638

(inv. nr. A 31) 9-2-1638, waren de costumen op 9 januari 1607 naar Brussel gezonden.
Op 17 januari 1607 werd aan Geerling Ruys veertien guiden betaald vanwege schrijfwerk voor de
costumen die naar Brussel waren gezonden. GA 's Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen
1606-1607 (inv. nr. B 112) onder: uitgaven aan allerhande zaken.

37.   Aanhef van de costumen. Zie voor de vindplaatsen paragraaf 2.2.
38.   Slot van de costumen. Zie ook hier voor de vindplaatsen paragraaf 2.2.
39.    De costumen van de grondheerlijkheid Reusel werden opgesteld vanwege het bevel van de aartsher-

togen uit 1606. Daarom worden zij omstreeks 1606 gedateerd. Zie voor de vindplaatsen paragraaf
2.2.

40    Slot van de costumen. Zie voor de vindplaatsen paragraaf 2.2.
41.  Aanhef van de costumen. Zie voor de vindplaatsen paragraaf 2.2. Deze redactie betreft twee

kwartieren. Hilvarenbeek, Tilburg en Moergestel lagen namelijk in het kwartier van Oisterwijk.
Oostel- en Middelbeers lagen in het kwanier van Kempenland. Zie: W. van Ham en J. Vriens, ed.
Historische  kaart  van  Noord-Brabant  1795.   De  gebieden  van  de  schepenbanken  binnen  de  huidige
provincie Noord-Brabant omstreeks 1795 (2e dr., 's-Hertogenbosch,  1987).

42 Gilissen,'Les phases'. 279. Ook volgens A.J.L. Juten, 'De costumen van Eindhoven' in: H. Mandos
en A.D. Kakebeeke, ed. Oud Eindhoven. Voontudies lot de geschiedents van Eindhoven (Eind-
hoven, 1950) 138, 140 werden de costumen van Eindhoven circa 1606 opgetekend.

43. Streekarchief Zuidoost-Brabant, Administratief archief Eindhoven voor 1811, Burgemeestersreke-
ningen 1603-1617 (inv. nr. 87). De rekeningen uit 1605-1606 zijn verloren gegaan.
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44. Streekarchief Zuidoost-Brabant, Administratief archief Eindhoven voor 1811, Bijlagen burgemees-
tersrekeningen 1604-1607 (inv. nr. 111). Op 24 januari 1606 maakt de secretaris een kopie van 'een
oude raminge of ordonnantie van der stadt costuymen ende van den wechgeide daer aff d'orginiael
tot Brusse onder zyn excellentie is berustende' Naast de costumen werd ook de ordonnantie inzake
het weggeld uit 1557 gekopieerd. Deze staat afgedrukt bij L.G.A. Houben, Geschiedenis van
Eindhoven (2 din; Turnhout, 1890, herdruk 1978) deel 1, 126-127.

45.     Zie voor de vindplaatsen paragraaf 2.2.
46. Deze costumen werden goedgekeurd uitsluitend op advies van de Raad van Brabant. De Geheime

Raad was er dus niet bij betrokken. Gilissen. 'Les phases', 278.
47. Gilissen, Historische inteiding, 282.
48.   Van Socmeren, Collectanea. praefatio civitatis, nr. 31. J. VIersfelt], 'De regtsgeleerde Gerard van

Soemeren'   in:  C.R.  Hermans,  ed.   Bijdragen  tot  de  geschiedenis,   oudheden,  letteren,  statistiek  en
beeldende kunsten der Provincie Noord-Braband (2 din; 's-Hertogenbosch, 1845) decl 2.34. Gilis-
sen, 'Loi et coutume. Esquisse de revolution', 16,23.

49.   In 1607 was een dergelijk onderzoek al aangekondigd. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Diverse
stukken 1356-1809 (inv. nr. A 328) 25-3-1607. Pas in 1612 was hetzover. GA's-Hertogenbosch, Oud
archief, Diverse stukken 1356-1809 (inv. nr. A 328) 12-3-1612 en Resoluties van de stadsregering
1609-1615 (inv. nr. A 18) 14-3-1612 en 25-4-1612. Mogelijk was dit onderzoek het gevolg van het
Eeuwig Edict uit 1611 waarin de aartshertogen opnieuw de optekening en homologatie van het
gewoonterecht bevaien. Gilissen, 'Les phases: 276. Na 25 april 1612 zwijgen de diverse stukken uit
1612, het resolutieboek uit 1609-1615(inv. nr. A 18)enhet resolutieboek uit 1611-1618(inv.nr. A25)
over het onderzoek door de Raad van Brabant.

50.   GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1634-1635 (inv. nr. A 29) 17-3-
1634, en Resoluties van de stadsregering 1636-1638 (inv. nr. A 31) 9-2-1638. GA 's-Hertogenbosch,
Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1638-1639 (inv. nr. A 38) 19-4-1639. Het rapport van de
commissie is ingebonden in GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Costumen van 's-Hertogenbosch
(inv. nr. A 582). Een kopie van dit rapport is te vinden in: GA 's-Hertogenbosch, Oud archief.
Ordonnantie en stijl van procederen in 's-Hertogenbosch (inv. nr. A 583) fol. 83-140.

In Antwerpen werd in 1633 op bevel van de Brusselse Raad van Brabant een commissie ingesteld om
de costumen te herzien. Deze poging liep op niets uit. Marcel Gotzen. 'De costumiere bronnen voor
de studie van het oud-Antwerpsch burgerlijk recht Rechtskundig  Tijdschrift voor Belgie. XXXIX
(1949) 191-192.

51.   Byl. 'Les sources', 357-359.
52.     Zie voor de daartoe geraadpleegde archiefstukken noot  11  hiervoor.
53.      Dit  is  het voor alle Bossche redacties gebruikelijke opschrift.
54. Zij werden gemaakt door Matthys van Craesbeke, notar'is bij de Brusselse Raad van Brabant. Zie

bijvoorbeeld fol. 148/166 en fol. 134v/152v.
55.   De titels over de beschrijfbrieven en het arrest zijn dus weggevallen, zoals overzicht 1 laat zien.
56. Vriendelijke mededeling van drs. J.P.J. Lijten in Oirschot.
57.   Eg. 1. Strubbe, 'Een handschrift van Brabantse costumen' in: De luister van ons oude recht. Verza-

melde rechishistorische studies (Brussel. 1973) 267-268.274.
58.  Byl. 'Les sources', 357.
59. Het handschrift, dat aanvankelijk hoorde tot de Collectie aanwinsten (inv. nr. 5), is afkomstig uit het

ARA Brussel waar het tot 1953 onder nummer 292 A van de Manuscripten Verzameling werd
bewaard. In dat jaar werd ook het handschrift 292 uit de Manuscripten Verzameling overgedragen
aan het RANB. Dat bevat een afschrift van de derde Bossche redactie en wordt in overzicht 2
vermeld als behorend tot de Handschriftenverzameling (inv. nr. 49).

60.  Byl, 'Les sources', 357.
61. Deze volgorde verschiltook van de opbouw van dederde Bossche redactie. Zie voorde structuur van

het handschrift j en de drie Bossche redacties overzicht 5.
62.   'In de nieuwe nyet' staat in het handschrift j naast de volgende artikelen geschreven: 12 uit de titel

over beschrij fbrieven (fol. IXv), 13 uit de titel over contracten (fol. XVIIIv). 6 uit de titel over het
huwelijksgoederenrecht (fol. XXIv), 7 uit de titel over de testamenten (fol. XXIII), 6 en 13 uit de
titel over de successie (fol. XXVIIv en XXVIIIv), 4 uit de titel over de onwettige kinderen (fol.
XXIIIv, het betreft hier enkel het slot van de bepaling)

63.   Behalve de in overzicht l genoemde artikelen zijn voor het burgerlijk proces nog enkele verspreide
bepalingen van belang
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64.    Het gaat hier om de volgende artikelen: 4 uit de titel over de criminele zaken (fol. XIv), 9 uit de titel
over de gehuwden (fol. XXII), 3 uit de titel over de leenrechten ( fol. XXIlv). 17.18 en 19 uit de titel
over het vruchtgebruik (fol. XXVIv-XXVII).

65.   Mogelijk zijn, ook in particuliere verzamelingen. nog meer handschriften te vinden.
66.  Strubbe, 'Een handschrift'. 268. In 1682 werd de editie-Christyn ook in Brussel gedrukt. In 1683

volgde nog een Antwerpse druk. Rene Dekkers, Bibhotheca Belgica Juridica. Een bio-hibliogra-
phisch  overzicht  der  rechtsgeleerdheid  in  de   Nederlanden  van  de  vroegste  tijden  af  tot  1800  (Brusse\,

1951) 36. Het Streekarchief Zuidoost-Brabant in Eindhoven bezit van het tweedelig werk van
Christyn een eerste decl uit Brussel uit 1682 en een tweede decl uit Antwerpen uit dat jaar. De
Brusselse druk is identiek aan de Antwerpse. Op de titelpagina is namelijk over de naam van de
Antwerpse uitgever, de plaats van uitgave en het jaartal, een strookje geplakt met daarop de naam
van de Brusselse uitgever en de aanduiding dat het deel in Brussel in 1682 is gedrukt.

67.  Uit GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1679-1685 (inv. nrs. A
77-81), die voor de periode juni 1680 tot en met december 1684 werden doorgenomen, blijkt niet dat
de editie-Scheffers op aandrang van het Bossche stadsbestuur is tot stand gekomen.

68.  GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1755 (inv. nr. A 128) 12-11-
1755, Resoluties van de stadsregering 1756 (inv. nr. A 129) 29-10-1756, en Resoluties van de
stadsregering 1756-1757 (inv. nr. A 130) 26-10-1756.

69. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Costumen van 's-Hertogenbosch (inv. nr. A 578) fol.
1-LXXIIII. Op enkele punten. die onder andere de spelling betreffen, verschilt de editie-Van
Beusekom toch van het handschrift van Vanden Velde.

70.    GA 's-Hertogenbosch, Resoluties van de stadsregering 1756 (inv. nr. A 129) 29-10-1756. De editie
uit 1758 werd gevolgd door drie uitgaven waarin tai van privileges, plakkaten, instructies etc. werden
afgedrukt. Deze drie 'vervolgen'. zoals zij werden genoemd, werden ook gedrukt door Ant. van
Beusekom. Het derde 'vervolg' verscheen in 1765.

71.  In GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Costumen van 's-Hertogenbosch (inv. nr. A 582) en in
Costumen van 's-Hertogenbosch (inv. nr. 7805) is de eerste titel over het 'offitie' echter niet
genummerd. De titel overde beschrij fbrieven is de eerste titel. Zozijnde Bossche costumen dus ook
in die twee handschriften in 24 titels verdeeld.

72. Bij Christyn als art. 2.2 als volgt weergegeven: 'Ende d'ander is d'Officie van den leeghen Schouteth,
den welcken bevolen is kennisse te nemen van die civile saecken die ghebeuren binnen de Stadt
voorsz. ende haere vrijdomme welcke twee Officien nu bedient worden by eenen Officier'. Als dit
artikel wordt gesplitst, dan gebeurt dit vanaf'welcke twee Officieren...'. Met art. 2.2 wordt artikel 2
uit titel 2 bedoeld. Het eerste cijfer betreft de titel, het tweede het artikel uit die titel.

73. Bij Christyn als art. 2.7 als volgt weergegeven: 'Te moghen verleenen brieven van iurissubsidio, op
de Officieren der Vassalen inde voorschreven Meyerye gheseten, om de ghewesen vonnissen ter
executie ghesteit te worden van Miserable persoonen. als van Weduwen, Weesen, ende andere arme
menschen om die seive tot corter expeditie te helpen'. Als dit artikel wordt gesplitst, dan gebeurt dit
vanaf 'van Miserable persoonen...'.

74. Bij Christyn als art. 23.13 als volgt weergegeven: 'Item, oft ghebeurde dat iemandt den opwinner
voor uytganghe der bernender keirsse, 't selve opghewonnen goet onthoochde, oft meer daer voor
hadde gheboden, dat die schuldich is den opwinner binnen den tijdt inde voorwaerde begrepen van 't
ghene hy daer voor gheboden heeft te voldoen ende te betaelen sonder eenich vertreck, ende hoe-
wei die verbeurter. ofte rentmeesteren deser Stadt dat hy den opwinner daer mede niet en voldoet,
Maer die opwinner mach metten opghewonnen goeden dien niet teghenstaende sijn beliefte, oirboor
ende profijt doen' Als dit artikel wordt gesplitst dan gebeurt dit vanaf 'ende hoe-weI die
verbeurter.. '.

75. Bij Christyn als art. 23.19 als volgt weergegeven: 'Ende inghevalle die huysen, ofte timmeringen
ruinens sijn neder-gevallen, ende perijckel is, dat die materialen van dien souden verbracht ende
vervremt worden, oft dat oock 't schaer-hout op de erffenissen staende, hauw-baer waere profijte-
lijcker vercocht, ghepennewaert, ende den oirboir daer mede gedaen, Soo consenteren de Schepe-
nen dat alsulcke materialen. ende 't schaer-hout naer 't coopnemen ten hoochsten ende schoonsten
d'meest daer voor biedende met uytganck der bernender keersse moghen worden verkocht tot
behoef vanden opwinner, ende den gene daer toe ghericht zijnde, onder behoorlijcke rekeninghen,
bewijs, etc.'. Als dit artikel wordt gesplitst dan gebeurt dit vanaf 'oft dat oock 't schaer-hout...'.

76. Bij Christyn als art. 23.25 als volgt weergegeven: 'Item in gheloften van waerschap, die by iemanden
ghedaen ende gheloeft is als schuldenaerprincipael, onder verbant van sijnen persoon ende alle sijne
goeden hebbende ende verkrijgende, sijn generalijck voor 't voldoen der selver waerschap verbon-
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den alle de goeden vanden ghelover die hy alsdan heeft, ende naermaels verkrijght. Inder vueghen
datmen de voorsz. waerschap by iemanden ghelooft als schuldenaer principael, op hem ende sijne
goederen hebbende, ende verkrijghende, mach versuecken. ende daer over procederen naer de doot
vanden ghelover, ofte daer naer hebbende toe behoort. sonder datmen daer voor, al eerst d'erve

aenspreken, d'erfghenamen vanden ghelover, al waeren de voorsz. goeden oock ghecomen int besit
van eenenderdenpossesseur'. Alsdit artikel wordtgesplitstdangebeurtdit vanaf 'Inder vueghen...'

77.  Byl, 'Les sources', 363-364.
78. RANB. Collectie Martini, Costumen van de Meierij van 's-Hertogenbosch, achttiende-eeuwse

kopieen (inv. nr. 58)
79. Blijkens resoluties voorzag Martini reglementen, keuren en ordonnantiesdie werden afgedrukt, van

aantekeningen. Hij zal dit dus waarschijnlijk ook voor de uitgave van de costumen hebben gedaan.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Resoluties van de stadsregering 1765 (inv . nr. A 138) 27-2-1765.
GA 's-Hertogenbosch, Resoluties van de stadsregering 1781 (inv. nr. A 154) 7-3-1781.
In  1786  was naar aanleiding  van de zogenaamde 'Meierijsche bezwaren' sprake  van een codex  of

verzameling van wetten voorde Meierij. Een nieuwe costumeneditie is hiervan echterniet hetgevolg
geweest. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Akten omtrent 's-Hertogen-
bosch en de Bossche Meierij, tweede helft zeventiende-einde achttiende eeuw (inv. nr. 8279 II).

80.     Zie voor de geraadpleegde archivalia  noot 11 hiervoor.
81.   Zie het citaat uit de redactie uit 1570, te vinden in Van Soemeren, Collectanea, titel 2, art.9, nr. 4.
82. Deze ordonnanties zijn te vinden in Parochie Heilige Petrus, Oirschot, Parochiearchie f, Register

Van Dooren-Van Baar, 311-315 (fol. 158-160). Op deze ordonnanties wordt hierna nog diverse
keren teruggekomen.

83. ARA Brussel, Manuscripten Verzameling. Costumen van Brabant (inv. nr. 294 B). Op fol. 131/149
tot en met foi. 134v/152v staan de costumen van Helmond en op fol. 137/155 tot en met 142v/1609
staan die van Bladel.

84.   Dit handschrift wordt vermeld in W. Meindersma, Inventaris van het archief op het kasteel te Heeze
(Heeze. 1911) 85

85.     J.W. Bosch, 'Enige rechtshistorische aantekeningen over Zuid-Nederlandse juridische invloeden in
het Noorden', Rechiskundig Weekblad.Xl (1948) 1011, 1014. J.W. Bosch, 'Remarques surquelques
influences, exerctes en matitre de droit, par les provinces m6ridionales sur les provinces septentrio-
nales    des    Pays-Bas    jusqu'en 1795', Tijdschrift    voor    Rechtgeschiedenis, XIX (1951)  144

J. Gilissen, 'Romeins recht en inheems gewoonterecht in de Zuidelijke Nederlanden (XIIIe-XVIe
eeuw)'. Tydskrif vir  Hedendaagse Romeins  Hollandse reg, XVIII (1955) 91.

86.  Van Soemeren, Collectanea, praefatio civitatis, nr. 12.
87.   Gotzen, 'De costumiere bronnen', 202. Gilissen, 'Les phases', 61. Daarnaast zal onder andere ook

het feit dat Mechelen de zetei was van de Grote Raad tot de invloed van de costumen van Mechelen
hebben bijgedragen.

88.    De costumen van Mechelen zijn ook buiten Brabant van invloed geweest, bijvoorbeeld in Overijssel.
S.J. Fockema Andreae, 'Recht en rechtsbedeeling in Overijssel gedurende het overgangstijdperk
1550-1630', Todsch«ft voor Rechtigeschiedenis, XVII (1941) 283-284.
De structuur van een aantal VIaamse costumen blijkt eveneens te zijn bet'nvioed door die van andere
costumen. J. Vanderlinden, 'Essai sur la structure des textes coutumiers en Flandre  aux  XVIe  et
XVIIe siecles', T#dschrip voor Rechtsgeschiedenis, XXVI (1958) 277-279, 284-288, 290-292.

89. Zie bijvoorbeeld overzicht 15 bij hoofdstuk IV over het arrest. De costumen van Mechelen worden
hierna geraadpleegd uit het commentaar van Paulus Christinaeus, In leges municipales eiusdem
civitatis acprovinciae (2e dr., Antwerpen, 1642). Voor de ontwerp-costumen wordt gebruik gemaakt
van L.Th. Maes, ed. Cosmmen van de heer/Okheid Mechelen. Cosmmen van de stad Mechelen (2 din;
Brussel, 1960) deel 2, Ontwerp-costumen van 1527.

90.  De volgende costumen kennen een indeling in titels: Helmond, Asten, Geldrop en Heeze en
Leende, Sint-Oedenrode (circa 1600), Reusel, Oirschot. De costumen van Bergeijk en Eersel

(1546),  Sint-Oedenrode (1547), Eindhoven, Bladel, Oerle, Mierde, Bergeijk en Eersel  (1606)  en
Hilvarenbeek etc. (1607) kennen geen indeling in titels.

91.     Na art. 7 volgt namelijk 'Item etc.'.  Dit wekt de indruk alsof er nog meer bepalingen moeten volgen.
92. Dit terwijl in het opschrift van de Bossche costumen, in navolging van de costumen van Mechelen,

toch uitdrukkelijk de stijl van procederen wordt genoemd. De stijl betreft de gewoonten inzake de

procedure, de civiele procesgang. Gilissen, Inkiding, 256.
93.  Viersfelt], 'De regtsgeleerde Gerard van Soemeren', 5-48, met name, 6, 7, 9, 10, 28, 31, 35, 42.
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Bibliotheek KUB, Brabantica-collectie (nr. Hs. C 51) bevat de bijna volledige handgeschreven tekst
van dit artikel. GA 's-Hertogenbosch, Oud Archief, Resoluties van de stadsregering 1604-1609 (inv.
nr. A 17) 30-10-1606. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties vande stadsregering 1636-1638
(inv. nr. A 31) 9-2-1938. H. Bots, I. Matthey en M. Meyer, Noordbrabantse studenten  1550-1750

(Tilburg,  1979) 656, nr. 4866. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (10 dln; Leiden.  1911-

1937) decl 10,950,951.
94. Byl,'Les sources', 365, noemt de volgende handschriften waarin het commentaar van Van Soemeren

iste vinden: RANB, Collectie supplement aanwinsten, inv. nrs. 26-30(inmiddels: Handschriftenver-
zameling, inv. nrs. 3-7); GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, inv. nr. A 595; Bibliotheek van het
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Hs.
438 (inmiddels: Bibliotheek KUB, Brabantica-collectie, Hs. 438)

95.  GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Costumen van 's-Hertogenbosch (inv.
nr. 7840) en Collectie aanvullingen Oud archief, Costumen van 's-Hertogenbosch (inv. nr. 7860)
bevatten slechts fragmenten in verschillende handen van het commentaar van Van Soemeren. Zij
werden daarom niet opgenomen in overzicht 7.

96. Van Heurn maakte bijvoorbeeld het in paragraaf 2.5 te bespreken afschrift van tai van turben.
97. Deze korte samenvatting is ook los van het commentaar in handschriften opgetekend. Zie bijvoor-

beeld: GA 's-Hertogenbosch, Magistraatsbibliotheek (nr. HM 59) en Collectie aanvullingen Oud
archief, Index der collectanea of commentaren van Gerardus van Soemeren op de Bossche costu-

men. achttiende eeuw (inv. nr. 7869). Het eerste handschrift wordt ook vermeld door Byl, 'Les
sources', 365-366.

98. Dekkers, Bibliotheca Belgica,36. Ikgebruik de tweede, vermeerderde druk uit 1642. De verwijzin-
gen bij Van Soemeren naar het commentaar van Christinaeus zijn, evenals de verwijzingen naar
andere schrijvers, summier. In het commentaar bij art. 23.2, nr. 4 staat bijvoorbeeld: 'apud Christin
h.  t.  art.  20 et seqq'.

99.  J. Gilissen, 'La preuve de la coutume dans !'ancien droit belge' in: Hommage au professeur Patti
Bonenfant (1899-1963) (Brussel, 1965) 575, 576. Gilissen, Historische inleiding, 264, 265.

100. Het wordt bewaard in de Collectie aanvullingen Oud archief, inv. nr. 7862.
101. Zij warden bewaard als Registers van turben op de costumen, usantien en manier van procederen

(inv. nr. A 593) uit het Oud archief.
102.  Van Soemeren, Collectanea. praefatio  civitatis,  nr  30.  Volgens  Gilissen,  'La preuve',  576 werden

vanaf de veertiende eeuw minstens tien deskundigen geraadpleegd.
103. GA's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Turben op de costumen van's-Hertogen-

bosch door mr. A. van Heurn (inv. nr. 7862). De volgende turben werden geraadpleegd: turbe van
3-7-1563 (fol. 1), turbe van 2-1-1561 (fol. 2v); turbe van 4-10-1554 (fol. 75v-76); turbe van 31-1-1555

(fol. 96-97); turbe van 3-12-1592 (fol.120.120v); turbe van 2-9-1607 (fol. 151-152); turbe van 25-10-
1633 (fol. 203v-207).

104.  Van Soemeren, Collectanea, praefatio civitatis, nr. 40. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullin-
gen Oud archief, Turben op de costumen van 's-Hertogenbosch door mr. A. van Heurn (inv. nr.
7862) fol. lv. Zie ook de in noot 103 vermelde turben.

105.   Turben zijn verder onder andere te vinden in: GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Costumen van

's-Hertogenbosch (inv. nrs. A 581 en A 582); GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvulling Oud
archief, Tot een band verenigde turben betreffende de costumen van 's-Herlogenbosch etc., acht-

tiende eeuw (inv. nr. 7864), Stukken betreffende de stad (inv. nr. 8046) en Index van depositien van
turben geproduceerd op de costumen van 's-Hertogenbosch, achttiende eeuw (inv. nr. 8076 k).

106.   Art. 2.9 van de Bossche costumen uit 1546-1547. Art. 2.10 van de Bossche costumen uit 1570. Art.
2.15  van de Bossche costumen uit  1606.

107. Dit blijkt uit de aanhef van de beide ordonnanties. Voor de Caroline en Albertine ordonnanties
wordt gebruik gemaakt van de tekst die is afgeschreven in GA 's-Hertogenbosch, Charters en
privilegebrieven, nrs. 743 en 932. Zie hierover verder paragraaf 3.2
Sassen heeft een regestenlijst gemaakt van de charters en privilegebrieven die op het Bossche

Gemeentearchief in origineel worden bewaard, alsmede van die charters en privilegebrieven die in
privilegeboeken zijn afgeschreven. In het eerste geval zijn regestnummer en nummer van charter of
privilegebrief gelijk. In het tweede geval zijn het inventarisnummer van het privilegeboek en het
nummer van het regest verschillend. In het laatste geval wordt door mij ook het regestnummer
vermeld.   1.N.G.   Sassen,   Inventaris   der  archieven   van  de  stad  's-Hertogenbosch;   chronologisch

opgemaakt en de voornaamste gebeurtenissen bevattende;  B,  (Charters en privilegiebrieven van het
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jaar  1196-1826), volgens de charters en privilegiebrieven oorspronkelijk in stads  komme voorhan-
den..  ('s-Hertogenbosch. 1865).

108. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 729.
109. Deze ordonnantie is uit drie handschriften bekend: GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Privilege-

boek 1553 (inv. nr. A 524) fol. 89-97v (Sassen. nr. 1365); GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullin-
gen Oud archief, Costumen van's-Hertogenbosch (inv. nr. 7853) fol. 107v-119v. KB 's-Gravenhage.
Costumen. ordonnanties, privileges, statuten en leenrechten van Brabant, stad en Meierij van
's-Hertogenbosch (nr. 131 B 35) fol 292-298v. Ik gebruik het eerste handschrift.

110. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 729.
111.    GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553 (inv. nr. A 524) fol. 98-99 (Sassen, nr. 1366).
112. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 729. Hoewel de ordonnantie

mmiddels was afgeschaft. werd er in de praktijk toch nog naar verwezen. Zo staat op de rol van
binnenzaken van 20 november 1528 dat van de processtukken een inventaris moest worden opge-
maakt overeenkomstig de nieuwe ordonnantie. GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch,  Rol
van binnenzaken 1528-1529 (inv. nr. 187) 20-11-1528.

113. De ordonnantie werd op 17 juni 1530in 's-Hertogenbosch gepubliccerd. GA 's-Hertogenbosch. Oud
archief, Charters en privilegebrieven, nr. 743. Deze aanduiding van de Caroline ordonnantie komt
voor in de in 1789 herdrukte Ve,zame/ing van p/acaten, ordonnantien, en reglementen, rakende De
Manier en Styl van Procederen in Civile Zaken Voor Schepenen der Hooft-Stad's Hertogenbosch
mitsgaders  op  de  administratie van  justitie.

114.  De twee commissarissen waren blijkens de inleiding tot de ordonnantie Adolf van der Noot en
Hendrik de Hane. Gaillard. Le conseil de Brabant. decl 3.338 geeft een korte levensbeschrijving van
Van der Noot.

115. Als hierna zonder vermelding van enig jaartal over dc Caroline ordonnantie wordt gesproken. dan
wordt daarmee gedoeld op de ordonnantie uit 1530 en nict op die uit 1527.

116. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 752. Uit niets blijkt dat de
Caroline ordonnantie overeenkomstig de wensen van de schepenen en raden werd aangevuld. Uit
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Rood privilegeboek (inv. nr. A 525) fol. 169 (Sassen, nr. 1196)
blijkt ook dat de Bossche schepenen kritick hadden op de Caroline ordonnantie. Waarschijnlijk
betreft dit stuk, dat ongedateerd is, hetzelfde protest als geuit in charter nr. 752. In beide stukken is
sprake van twee commissarissen van de Raad van Brabant die verzoeken/eisen dat de Bossche
schepenen zullen zweren de nieuwe ordonnantie te onderhouden.

117.   Johan van Brecht was laagschout van 's-Hertogenbosch van 18 november 1535 tot 24 juni 1558. Hij
was hoogschout van 12 september 1530 tot 24 juni 1558. B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in
's-Herlogenboschvoor  1629.  De bestuursorganisatie vaneen  B, abantsestad (Assen-Maastricht, 1986)
239-240.

118.  De drie manuscripten zijn: RANB. Handschriftenverzameling, Costumen van 's-Hertogenbosch
(inv. nr. 2); GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Verscheidene ordonnanties
en privileges van stad en Meierij. Kopie uit  1723 (inv.  nr.  7803) en Stijl van procederen. Stukken
omtrent de justitie te 's-Hertogenbosch (inv. nr. 7871). In beide laatste handschriften bestaat de
ordonnantie uit elf artikelen. Art. 4 uit deze manuscripten is in het eerstgenoemde handschrift in
twee delen gesplitst. Dit handschrift uit het RANB wordt hierna gebruikt.

119.   Brief van de aartshertogen van 20 november 1599, afgedrukt in Christyn, Brabandts Recht, deel 2,
959. De Bossche schepenen hadden dus voorstellen gedaan. Mogelijk wijst de volgende post uit de
Bossche stadsrekeningen daarop:  op 23 november  1594 werd vergoed hetgeen de Bossche schout,
schepenen, griffier en andere heren met de procureurs hadden verteerd tijdens een banket gehouden
bij gelegenheid van het maken van een herziening van de procesgang (van een 'reformatie opte
proceduere'). GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen 1594-1595 (inv. nr. B 100)
onder: uitgaven aan allerhande zaken.

120.    Deze aanduiding van de Albertine ordonnantie komt voor in de in 1789 herdrukte Verzameling van
placaten, genoemd  in  noot  113  hiervoor.

121.    Alb. ord., artt. 34, 35.
122. Christyn, Brabandts Recht. decl 2.959-960. Idem in Verzameling  van placaten, 38-40 (na de

Albertine ordonnantie).
123. Christyn. Brabands Recht,   deel 2. 960-967.   Idem   in   Verzame/ing van placaten,  40-50   (na  de

Albertine ordonnantie).
124. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Resoluties van de stadsregering 1662-1665 (inv. nr. A 66) 3-6-
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1662 geeft de tekst van het reglement uit 1662, dat ook is afgedrukt en weI in GPB, deel 2,2803 en in
Verzameling van  placaten.  Op 20 juni 1662 werd de regeling door een stedelijke commissie goedge-
keurd. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1662-1665 (inv. nr. A 66)
20-6-1662. Het reglement uit 1663 is te vinden in GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Resoluties van
de stadsregering 1663-1666 (inv. nr. A 52) 15-1-1664. De tekst van dit 'Reglement tot beter
administratie van justitie in den schepenstoel der stad 's Hertogen-bosch' werd in 1663 in 's-Graven-
hage afgedrukt bij Hillebrandt van Wouw. Zie voor de discussie over dit reglement GA 's-Hertogen-
bosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1662-1665 (inv. nr. A 66) 12-2-1664 en Resolu-
ties van de stadsregering 1663-1666 (inv. nr. A 52) 30-1-1664. 20-2-1664 en 1-5-1664. Het reglement
uit 1664 is afgeschreven in GA's-Hertogenbosch. Oud archief. Resoluties van de stadsregering 1663-
1666 (inv. nr. A 52) 22-3-1664 en afgedrukt in GPB. deel 2,3146. bij Christyn, Brabandts Recht, deel
2.948-949 en in Verzameling van placaten.

125. Het regiement uit 1667 is afgeschreven in GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Resoluties van de
stadsregering 1666- 1671 (inv. nr. A 53) 6- 10- 1667 en afgedrukt bil Christyn, Brabandis Recht, dee12,
949-950 en in GPB, deel 3,495. Het reglement uit 1673 is afgeschreven in GA 's-Hertogenbosch.
Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1672-1674 (inv. nr. A 70) 10-6-1673.

126.  Het stuk is afgeschreven in GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Resoluties van de stadsregering
1674-1675 (inv. nr. A 54) 7-4-1674. De commissie was ingesteld bij resolutie van 27-2-1674. te vinden
in voornoemd resolutieboek. De regeling is ook afgeschreven in GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Her-
togenbosch. Verzameling afschriften van instructies etc. (inv. nr. 2309 a).

127.   Het stuk is afgeschreven in GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch. Verzameling afschriften
van instructies etc. (inv. nr. 2309 a) en in Collectie aanvullingen Oud archief, Tot een band verenigde
turben betreffende de costumen van 's-Hertogenbosch etc., achttiende eeuw (inv. nr. 7864) fol. 187-
189.

128. Deze instructies zijn te vinden in GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Resoluties van de stadsrege-
ring 1638-1640 (inv. nr. A 32) fol. 1. e.v. Een kopie van de instructies voor de griffier, de gezworen
klerk en de rollier is te vinden in GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch, Verzameling
afschriften van instructies etc. (inv. nr. 2309 a).

129.     Verzameling   van placaten, 50-54 (na de  Albertine  ordonnantie).  Zie ook de  publikatie  op de
rolzitting van 14 april 1682 afgedrukt in Verzameling  van placaten. 55-58 (na de Albertine
ordonnantie).

130.    Zie de recentelijk gemaakte aantekeningen op het titelblad. Aanhetslot van de Caroline ordonnan-
tie ontbreken enkele folio's. Het handschrift werd onlangs aangekocht uit het familiearchief Van
Hiivell tot Westerflier. J. Lijten, 'Aanwinsten voor het Oirschotse archief, Campinia. XIII (1983)
164,167.

131. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Stijl van procederen. Stukken omtrent
de justitie te 's-Hertogenbosch (inv. nr. 7871).
De (voorlopige) inventarissen bij de rechterlijke archiefbescheiden uit de Meierij vermelden geen
andere afschriften van de beide ordonnanties.

132.   Afschriften van de 'Memorialen' werden aangetroffen in: RANB, Collectie Verheyen. Memorie op
het houden van de rolle (inv. nr. 10) (de collectie Verheyen betreft volgens de inventaris vooral
Boxmeer, Grave en het land van Cuyk); RANB, RA Gemert. Memoriale op't houden van de rolle,
achttiende-eeuws afschrift (inv. nr. 258), GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief,
Stukken betreffende de stad (inv. nr. 8046) (onder dit nummer zijn twee exemplaren te vinden);
Streekarchivariaat Peelland, RA Asten, Korte inleiding tot de praktijk in de Meierij van 's-Herto-
genbosch, eerste helft achttiende eeuw (inv. nr.  180) fol. 25-31. Onder de genoemde nummers uit de
Collectie Verheyen en uit de Collectie aanvullingen Oud archief werd ook een 'Memorie van eenige
incidenten die over het houden der rolle aan de gerigtbanken in de Majorie van 's-Herlogenbosch
konnen voorvallen' aangetroffen.

133. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Resoluties vande stadsregering 1755 (inv. nr. A 128) 12-11-1755
en Resoluties van de stadsregering 1756 (inv. nr. A 129) 29-10-1756.

134.  Zie par. 2.2.
Blijkens GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1781 (inv. nr. A 154)
16-5-1781 ontvingde Staatse Raad van Brabant graageen exemplaar van deze verzamelingen van de
afgedrukte Bossche costumen met de drie 'vervolgen' daarop.

135.  Zie noot 113 hiervddr.
136. Een 'compendium' wordt onder andere ook bewaard in Archief Kasteel Heeze, Heeze, Compen-

dium van de Caroline en Albertine ordonnanties (inv. nr. C 100).
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137.  E. Verwijs en J. Verdam, Middelneder/andsch woordenboek; voitooid door F.A. Stoett (11 dln.
's-Gravenhage, 1885-1941) definieren een dingtaal onder andere als: 'De bij een geding voorgeschre-
ven woorden en uitdrukkingen. procestaal'.

138.     Chr.].   van   Beresteyn,   De   jurisdictione   cum   civili   tum   criminali   scabinorum   Sylvaducensium
('s-Hertogenbosch, 1845) 90-93.

139. Van Beresteyn. De jurisdictione. 94-99. KB 's-Gravenhage, Costumen, ordonnanties, privileges,
statuten en leenrechten van Brabant, stad en Meierij van 's-Hertogenbosch (nr. 131 B 35) fol. 377v-
378 komt veel overeen met de bij Van Beresteyn op pagina 94-97 afgedrukte dingtaal.

140. Parochie Heilige Petrus, Oirschot, Parochiearchief, Register Van Dooren-Van Baar, dee12, 213-219

(fol. 109-112) geeft nog een korte tekst van een dingtaal. Deze komt overeen met passages uit decl 1
van het Register Van Dooren-Van Baar.

141. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553 (inv. nr. A 524) fol. 89 (Sassen. nr. 1365).
142. Sassen, inventaris der archieven,  184
143.  J.A. ten Cate, De notariele archieven in Noord-Brabant ('s-Gravenhage 1957) 488. Volgens Van

Beresteyn. De jurisdictione, 31 was deze dingtaal in de vijftiende eeuw opgetekend. Franco de
Langhel was in 1504 schepen van 's-Hertogenbosch. Jacobs. Justitie en politie, 269.

144. Vergelijk bijvoorbeeld: GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553 (inv. nr. A 524) fol.
83v (Sassen, nr. 1372) met Van Beresteyn, Dejurifdictione. 92. Zie ook: GA 's-Hertogenbosch. Oud
archief, Nomina Scabinorum (inv. nr. A 574 a) fol. 89 (bij Van Beresteyn, De jurisdictione. 94).

145. Vergelijk bijvoorbeeld: GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Privilegeboek 1553 (inv. nr. A 524) fol.
82v (Sassen, nr. 1372) met Nomina Scabinorum (inv. nr. A 574 a) fol. 90 (bij Van Beresteyn. De
jurisdictione.98). Vergelijk ook: GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Zwart Privilegeboek (inv. nr.
A 526) fol. CCLII (bij van Beresteyn, De jurisdicNone. 90) met Nomina Scabinorum (inv. nr. A 574
a) fol. 89 (bij Van Beresteyn. De jurisdictione. 94)

146. Parochie Heilige Petrus, Oirschot. Parochiearchief, Register Van Dooren-Van Baar, decl 1,39-70
(fol. 20-35v).

147. Vergelijk bijvoorbeeld: GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Privilegeboek 1553 (inv. nr. A 524) fol.
82v (Sassen, nr. 1372) met Nomina Scabinorum (inv. nr. A 574 a) fol. 90 (bij Van Beresteyn, De
jurisdictione, 98) en met Parochie Heilige Petrus, Oirschot, Parochiearchief, Register Van Dooren-
Van Baar, deel 1, 42 (fol. 2lv). Vergelijk ook: GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Zwart Privilege-
boek (inv. nr. A 526) fol. CCLIIv met Parochie Heilige Petrus, Oirschot, Parochiearchief. Register
van Dooren-Van Baar. decl 1.4.

148. Sommige rechterlijke archieven bevatten zelfs nog stukken van nd 1811. Zie bijvoorbeeld: Streekar-
chivariaat Peelland, RA Asten, Civiele en criminele processtukken zeventiende tot begin negen-

tiende eeuw (inv. nr. 44 f) waarin zelfs stukken uit 1836 zijn te vinden.
149.    C.C.N.  Krom,  'Het  oud-provinciaal  archief in Noordbrabant', Verslagen omtrent 's Rijks oude

archieven, V (1882) 32-33, 44.
150.     Krom. 'Het oud-provinciaal archief, 39-41.
151,   Krom, 'Het oud-provinciaal archief, 45,49.
152.   Koninklijk Besluit van 8-3-1879, Staatsblad  1879, nr. 40. J.P.A. Coopmans, 'De spectaculaire start

van  het  Rijksarchief  in  Noord-Brabant  een  eeuw geleden' Nedertands archievenblad, LXXXIV
(1980) 152. Krom, 'Het oud-provinciaal archief , 50.

153.    Zo werd het rechterlijke archief van (Groot) Eindhoven in 1956 aan het toenmalige gemeentearchief
van die stad overgedragen. Vers/agen omtrent's Rijks oude archieven, tweede serie XXIX (1956) 42.
Recentere overdrachten hadden plaats op grond van art. 14 lid 1 van het Archiefbesluit van 26 maart
1968 dat bepaalt dat archiefbescheiden, die in een rijksarchiefbewaarplaats berusten, slechts in een
andere archiefbewaarplaats kunnen worden bewaard mits deze wordt beheerd door een archivaris in
de zin van de wet en mits een veilige bewaring is gewaarborgd.

154. Deze werden onder andere aan het einde van de vorige en in het begin van deze eeuw door de
toenmalige rijksarchivaris mr A.C. Bondam en door de commies dr.  H. P. Coster vervaardigd.  Zie
daarvoor de inleidingen tot deze inventarissen, voor diverse rechterlijke archieven aanwezig op het
RANB.

155.    Ditzijn die van Waalwilk en Moergestel. A.L. de Graaff Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief
vanWaaiwijk. 1531-1811 ('s-Hertogenbosch, 1970) en M.M.B.Ph. Bruning, Inventaris van het Oud-
Rechterlijk Archief van Moergestel.  1455-1811 Cs-Hertogenbosch, 1974)

156.   Onderandere bij het Gemeentearchief 's-Hertogenboschenop het Streekarchief Zuidoost-Brabant.
157. GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch, Protocol van processenverbaal van uitwinning. 'Von-
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nisboek' v66r 12 januari 1366-nd 7 februari 1368 (inv. nr. 1799) is het oudste stuk. Het jongste stuk is
GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch. Rol van ingeboden zaken 9 oktober 1759-1 augustus
1809 (inv. nr. 406)

158.   De rol van binnenzaken is bewaard vanaf 1528 tot 1811. Ook de rol der ingeboden zaken wordt iot
dat jaar bewaard. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch. Rol van binnenzaken 1528-1529

(inv. nr. 187). Rol van binnenzaken 6-1-1811 - 7-5-1811 (inv. nr. 347): Rol van ingebodenzaken 9-10-
1759 - 1-8-1809 (inv. nr. 406)

159. Zie hiervoor paragraaf 3.2 van de hoofdstukken II en III.
160. Zie paragraaf 8 van hoofdstuk III.
161.   Mededeling van de heer A. Vos. GA 's-Hertogenbosch.
162. GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch, Protocol van processen-verbaal van uitwinning.

'Vonnisboek' vadr 12 januari 1366-1801 (inv. nrs. 1799-1817).
163. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch. Tot banden verenigde minuten van vestakten na

uitwinning. 'Instrumentboek' 1565-1752 (inv. nrs. 1818-1840).
164. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch. Tot een band verenigde minuten van koopcondities.

'Slijtingen' 1579-1595 (inv. nr. 1861).
165. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch. Evictierekeningen 1553-1732 (inv. nrs. 2001-2061).
166. Bladel, Reusel en Netersel hebben een gezamenlijk rechterlijk archief dat pas in 1702 begint.

Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Bladel, Reusel en Netersel, Schepenprotocol 16-11-1702 -

22-4-1710 (inv. nr. 19)
Van de costumen van Oerle zijn slechts twee summiere procesrechtelijke bepalingen overgeleverd.

Zie paragraaf 2.2. hiervoor. Daarom heb ik het rechterlijk archief van deze schepenbank niet
geraadpleegd.

167.     J. Cunen, Geschiedenis  van Oss, met invenmris  van de gemeente-archieven  (Oss, 1932). Voorlopige
inventaris rechterlijk archief Oisterwijk.

168. De dingrollen behorend tot deze rechterlijke archieven, dateren alle uit de zestiende eeuw. Zie de
voorlopige inventarissen bij deze archieven en overzicht 12 uit hoofdstuk II.

169. Deze dingrol wordt echter bewaard in het rechterlijk archief van Geldrop en wei in Streekarchief
Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Schepenprotocol 1547 (inv. nr. 30). Deze dingrol is blijkens de
inventarissen ook ouder dan de rolregisters uit de door mij niet geraadpleegde rechterlijke archieven
uit de Meierij.

170. Een voorbeeld van een vonnisregister is het volgende: Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eind-
hoven, Register van vonnissen van schepenen van Eindhoven, Woensel, Gestel. Strijp en Stratum
1694-1703 (inv. nr. 16).

171.  Zo zijn de processtukken en -dossiers uit het rechterlijk archief van Oss volgens de inventaris
aanwezig in het Rijksarchief in Noord-Brabant. 'volkomen ongeordend'.

172. Slechts enkele rechterlijke archieven uit de Meierij bevatten evictierekeningen. onder andere die
van Eindhoven, Oisterwijk en Hilvarenbeek. Zie hoofdstuk V.

Noten Hoofdstuk II

I.    Monballyu, Het Gerecht, 304.
2.   Monballyu, Het Gerecht, 362-363.
3. Marcel Gotzen, 'Het Oud-Antwerps Burgerlijk Procesrecht volgens de Costumiere Redacties van de

16e-17e eeuw'. Rechtskundig Tijdschrift voor  Belgie. V (1951) 458-459.
4.    Grauwels, De burgerlijke procedure. 121-124.
5. Philippe Godding, 'Les conflits a propos des lettres echevinales des villes Brabanfonnes (XVe-

XVIIIe siecles)', Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XX11 (1954) 310-317
6.   Godding, 'Les conflits', 319, 348-353.
7.    De vrijdom was een gebied dat onmiddellijk aan de wallen van destad grensde. Het behoorde tot het

stadsterritoir. J P A Coopmans, 'De onderlinge rechtsverhoudingen van 's-Hertogenbosch en het
platteland v66r 1629', B#dragen toi de Geschiedenis, LVIII (1975) 75.

8.  Van Soemeren, Collectanea, titel 5, art. 11, nr. 2.
9.   Coopmans, 'Het Bossche recht van ingebod', 44 GA 's-Hertogenbosch Oud archief. Charters en

privilegebrieven, nr. 47. Privilegium  Tdnitatis, art. 40. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters
en privilegebrieven, nr. 52 bevat de originele tekst van ditstadsrecht. Hier werdgebruik gemaakt van
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de tekst afgedrukt bij E.J.J. van der Heijden en W. Mulder SJ. Nijmeegsche studieteksten 0 dln.
Nijmegen-Utrecht, 1926-1928) deel 1,44-51.

10.   Coopmans, 'Het Bossche recht van ingebod'. 48-49. Over de grensgebieden van de Meierij gaat het
nog te verschijnen proefschrift van mr. G.F. van der Ree-Scholtens.

11.    De Raminge werdin 1506 door de hertoggoedgekeurd. waarbij de artt. 17toten met 22 en de artt. 27
en 28 uit de overeenkomst uit 1495 werden weggelaten.
Van de Raminge worden twee bezegelde exemplaren bewaard in GA 's-Hertogenbosch, Oud
archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 649 en 650. Hierna wordt voor de Raminge en de
confirmatie uit 1506 de tekst gebruikt zoals afgedrukt bij Ant. van Beusekom in zijn 'vervolgen' bij
de uitgave van de Bossche costumen.

12. Karel Stallaert, Glossarium van verouderde rechatermen. kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit
Vlaamsche,  Brabanische en Limburgsche oorkonden (2 dln·, Leiden, 1890) voortgezet en bewerkt
door F. Debrabandere  (1  decl:  z.pl., 1977) definieert een erfbrief  als een: 'verkrijgbrief  van
onroerend goed of renten'

13.   Anders Jacobs. Justitie en politie, 119. Zii meent ten onrechte dat de zaken waarin sprake was van
ingebod behalve op de rol van ingeboden zaken, op de rol van buitenzaken en niet op de rol van
binnenzaken werden geplaatst. De rol van buitenzaken was echter, zoals zal blijken. voor weer
andere zaken bedoeld.

14.  GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van ingeboden zaken 1664-1670 (inv. nr. 399)
10-3-1665.

15.  GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1704-1706 (inv. nr. 315) 9-12-
1704. Zie voor andere voorbeelden van verstekvonnissen op de rol van binnenzaken in geval van
ingebod: Rol van binnenzaken 1699-1700 (inv. nr. 313) 8-9-1699, 1-12-1699.

16.   Zie ook Van Soemeren, Collectanea, titel 2, art. 11, nr. 6.
17. Stadsrecht 1185/1195, art. 3. Stadsrechten 1284 en 1330. artt. 2. Voor de beide oudste teksten van het

Bossche stadsrecht werd gebruik gemaakt van H.P.H. Camps. ed. Oorkondenboek van Noord-
Brabant tot 1312,1 (1 en 2). De Meierij van 's-Hertogenbosch ('s-Gravenhage, 1979) decl I. 126-134
en 495-502.

18.  Van Soemeren. Cotlectanea. titel 2. art. 1, nr. 2.
19.   Van Soemeren, Collectanea. titel 2, art. 1, nr. 2.
20. Stadsrecht 1185/1195, art. 5. Stadsrecht 1284, art. 3. Stadsrecht 1330, art. 3.
21.   Van Soemeren, Collectanea. titel 2, art. 3, nr. 7.
22. GA's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Turben opde costumen van's-Hertogen-

bosch door mr. A van Heurn (inv. nr. 7862) turbe van 9-5-1588 (fol. 129-129v)
23.   Zie ook art. 1 van de costumen van Bergeijk en Eersel uit 1546 en art. 21 van de redactie uit 1606.

De andere plaatsen uit het zuiden van Kempenland en het kwartier van Oisterwijk die Antwerpen als
hun hoofdstad beschouwden, waren: Eersel. Steensel, Duizel, Casteren, Hoogeloon. Hapert,
Reusel, Netersel, Lommel, Bergeijk, Riethoven, Westerhoven, Borkel. Schaft, Dommelen, Hoge
en Lage Mierde, Hulsel. Toen deze plaatsen na de scheiding tussen noord en zuid niet meer naar
Antwerpen konden appelleren, gingen zij voortaan in hoger beroep bij de Staatse Raad van Brabant,
met voorbijgaan aan 's-Hertogenbosch. Bij resolutie van 23 maart 1662 beslisten de Staton-Generaal
echter dat vanuit de genoemde plaatsen alleen naar 's-Hertogenbosch in appel mocht worden
gegaan. Pag. 193-200 bij de costumeneditie  van  Ant. van Beusekom  uit  1781.

24.  Van Soemeren, Collectanea, titel 2, art. 2, nr. 2.
25.     Van Soemeren, Collectanea, titel 2, art. 6, nr. 3.
26.  Volgens Van Soemeren was art. 2.8 in de oudste redactie van het Bossche gewoonterecht wat

uitvoeriger geformuleerd. Art. 2.8 wordt echter in geen van de mij bekende handschriften die voor
de oudste redactie van belang zijn, uitgebreider weergegeven. Van Soemeren, Collectanea. tite12,

art. 8, nr. 1.
27.    Coopmans, 'Het Bossche recht van ingebod', 46. Zie paragraaf 2.2 van hoofdstuk III.
28.   GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch, Rol van buitenzaken 1534-1535 (inv. nr. 348) 25-1(of

2)-1535: Bosch' poorter. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch. Rol van buitenzaken 1536-
1540 (inv. nr. 349) 4-1-1536,14-6-1536, 23-8-1536: Bosch' poorter; 23-1-1536: te hoofde gaan, 24-5-
1536: bede.

29.    GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch. Rol van buitenzaken 1666-1670 + 1680-1690 (inv. nr.
360) bijvoorbeeld 30-6-1669 en 10-1-1669.

30.  GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van buitenzaken 1690-1701, 1701-1711, 1713-
1724 (inv. nrs. 362-364) en Rol van buitenzaken 1759-1791 (inv. nr. 366).
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31.   Zie de derde titel van de tweede redactie van de costumen van Sint-Oedenrode.
32. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven. Rol 1696-1700 (inv. nr. 4) 9-5-1699.
33.  Coopmans, 'Sint-Oedenrode', 85. A.R.M. Mommers, St. Oedenrode van oude tijden tot heden 0

din; Veghel. 1928) decl 2, 49-51.
34.    C.C.N. Krom en Aug. Sassen, ed. Oorkonden hetreffende He/mond ('s-Hertogenbosch, 1884) 39-41

(nr. XXIX).
35.   Krom en Sassen, ed. Oorkonden. 81-84(nr. LXIll).
36.     Krom  en  Sassen, ed. Oorkonden, 115-118 (nr. LXXXIX).
37. Krom en Sassen. ed. Oorkonden, 134-135 (nr. XCVI). 169-171 (nr. CXXII), 200-206 (nr.

CXXXIV). GA Helmond, Administratief archief Helmond 1300-1810, Register van brieven, be-
scheiden enz. 1300-1748 (inv. nr. 45) fol. 110-116, 117-123v, 124-125, 126-134v, 135-136, 136v-137.
A.M. Frenken, Helmond in het verleden (2 dln·. Helmond, 1928-1929) decl 1,269-271.

38.    GA Helmond. Administratief archief Helmond 1300-1810, Stukken uit een procedure gevoerd voor
de Raad van Brabant inzake het recht van ingebod van Helmond, 1664 (inv. nr. 219).

39.   GA Helmond, RA Helmond, Rol 1666-1668 (inv. nr. 48) bijvoorbeeld de zitting van 10-6-1666.
40.   GA Helmond, RA Helmond, Rol van het jovisgerecht, 1663-1671 (inv. nrs. 78, 79).
41. Streekarchief Zuidoost-Brabant, Administratief archief Eindhoven voor 1811, Charters en ge-

schiedkundige bescheiden (inv. nr. 57, doos 64). Streekarchief Zuidoost-Brabant, Administratief
archief Eindhoven voor 1811. Stukken inzake het proces over het recht van ingebod tussen Eind-
hoven en 's-Hertogenbosch (inv. nr. C 170). Houben, Geschiedenis van Eindhoven. deel 2,82-92,
97-100. F.N. Smits, Beknopte geschiedenis van Eindhoven 0 d\n, Eindhoven, 1887, herdruk 1973)
deel 2, 21-24.

42. Streekarchief Zuidoost-Brabant, Administratief archief Eindhoven voor 1811, Charters en ge-
schiedkundige bescheiden (inv. nr. 57, doos 65).

43. Zie bijvoorbeeld: Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Rol 1696-1700 (inv. nr. 4) 17-1-
1699.

44.   GA Helmond, RA Helmond, Rol 1666-1668 (inv. nr. 48). Een aantal schepenbanken uit Peelland
was gewoon naar Helmond in appel te gaan. Van Soemeren, Collectanea, titel 2, art. 10, nr. 5.
Ook bij de schepenbank van Sint-Oedenrode werd vanuit een aantal plaatsen vanuit Peelland hoger
beroep aangetekend. Deze plaatsen worden genoemd in art. 3 van de costumen van Sint-Oedenrode
uit 1547 en in art. 1.7 van de tweede redactie van deze costumen.

45. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Rol 1654-1655 (inv. nr. 1) 31-10-1654.
46.     Grauwels,  De  burgerlijke  procedure, 78,80-81.
47 .     Grauwels,   De  burgerlijke  procedure,  35-41.

48.    Grauweis,  De burgerlijke procedure. 33-34.
49.     W.G.Ph.E.Wedekind,  Bijdrage tot dekennis vande ontwikkeling vande procesganginciviele zaken

voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw (Assen, 1971) 13-16. ]an van
Rompaey, 'Bespreking van W.G.Ph.E. Wedekind, Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van
de procesgang in civiele zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw'.
Tipischrtft voor Rechisgeschiedenis, XLII (1974) 169. R.C. van Caenegem, 'History of European
Civil procedure' in: International encyclopedia of comparative law. Volume XVI, Chapter 2 (z.pl.,
z.j.) 16.

50. Van Caenegem, 'History', 45-47.
51.  Car. ord., art. 3.
52. Zeventiende 'abuus'.
53. Verder worden nog bewaard: een civiele rol van het officie (1604-1624), een pachtersrol (1630-1805)

en een criminele rol. (Voorlopige inventaris van het archief der schepenbank van's-Hertogenbosch.)
Op de civiele rol van het officie stonden volgens Jacobs, Justitie  en  politie, 117, vermoedelijk de
Zwaardere boetstraffelijke zaken. De rol van ingeboden zaken loopt, anders dan de inventaris stelt,
niet tot 1 augustus 1811, maartot l augustus 1809. GA's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol
van ingeboden zaken 1759-1809 (inv. nr. 406).

54. Stadsrecht 1185/1195, art. 18. Stadsrecht 1284, artt. 16, 55. Privilegium Trinitatis, art. 6. Jacobs,
Justitie en politie, 114-116. Raymond By\, Les juridictions scabinales dani le ducht de  Brabant (des
ongines a lafin du XVe sidcle) (Brussel,  1965) 159. 20ste'abuus'. Car. ord., art. 29. GA's-Hertogen-
bosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van het jaargericht 1530-1536 (inv.nr 184). Grauwels, De
burgerlijke  procedure,  132-133.

55. Voorlopige inventaris van het archief der schepenbank van 's-Hertogenbosch.
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56. Zie bijvoorbeeld: GA 's-Hertogenbosch,  RA  's-Hertogenbosch.  Rol van binnenzaken 1675-1677

(inv. nr. 304).

57.   Vergelijk voor Holland: F. C.J. Ketelaar, 'De procesgangbij het Hof van Holland, Zeelanden West-
Friesland', Ruksarchiefschoot. Verslag en b4dragen 1969-1970 (Utrecht, 1971) 50.

58.   GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1528-1529 (inv. nr. 187).
59.  Alb. ord., art. 9.
60. Zie paragraaf 3.1 van hoofdstuk I. Volgens een aantekening in een kroniek zou sinds oktober 1527

een   rol zijn bijgehouden.  C. R. Hermans, Verzamehng van Kronyken, Charters en Oorkonden
betrekkelijk de stad en Meierij van 's-Hertogenbosch (3 dln:'s-Hertogenbosch, 1847-1848) decl 1.99.

61.   Namelijkop 14,15,16,18 en 19 december 1528;op 15,16,17. 19en 20 februari 1529: op 7,8,9.11 en
12 juni 1529; op 16.17, 18, 20 en 21 augustus 1529; en op 30,31 augustus en 1,3 e n 4 september 1529.

62. GA's-Hertogenbosch, RA's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1529-1530(inv. nr. 188). Op8,9
en 11 februari 1530 en op 15, 16 en 18 maart 1530 werden nog drie zittingen per week gehouden.

63. Zie bijvoorbeeld GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1560 (inv. nr.
220) en 1575-1576 (inv. nr. 234).

64.  GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1578-1579 (inv. nr. 237).
65. GA's-Hertogenbosch, RA's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1581-1582 (inv.nr. 240) en 1592-

1593 (inv. nr. 250).
66. GA's-Hertogenbosch, RA's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1599-1600 (inv. nr. 257). Uit die

tijd zijn geen resolutieboeken bewaard, zodat niet kan worden nagegaan of het Bossche stadsbestuur
weI regelmatig bijeenkwam.

67. Zie bijvoorbeeld GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch. Rol van binnenzaken 1740-1742

(inv. nr. 323), 1742-1744 (inv. nr. 324), 1766-1770 (inv. nr. 332) en 1771-1774 (inv. nr. 333).
68.   GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1580-1581 (inv. nr. 239).
69.  GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van ingeboden zaken 1531-1532 (inv. nr. 381).
70.   Bijvoorbeeld: opde rol van dinsdag 12, donderdag 14 en vrijdag 15 januari 1573 stonden respectieve-

lijk 16,1 en 62 zaken. Op de rot van dinsdag 19, donderdag 21 en vrijdag 22 januari 1573 stonden
respectievelijk 3,  1  en 55 zaken. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch.  Rol van ingeboden
zaken 1573-1579 (inv. nr. 391). Blijkens enige steekproeven die Jacobs heeft gedaan en die de
periode rond 1532 betreffen, stonden er ook toen op dinsdag slechts weinig zaken op de rol. Jacobs
wijst ter verklaring van de drukte op vrijdag op het feit dat de ingebieders van vrijdagmorgen tot
zaterdagmiddag in de stad moesten zijn om ter terechtzitting te kunnen getuigen. Het was op de
donderdagse marktdag rond 1532 drukker, dan rond 1573. Jacobs, Justitie en politie, 119.

71.   Volgens een aantekening op de rol werd na 16 oktober 1576 vanwege de 'troublen' pas weer op 26
februari 1577 een rolzitting gehouden. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van
ingeboden zaken 1573-1579 (inv. nr. 391).

72.  GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch, Rol van ingeboden zaken 1573-1579 (inv. nr. 391).
Bijvoorbeeld in de periode 3 november 1579 tot 3 november 1580 had geen rolzitting op donderdag
plaats. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van ingeboden zaken 1579-1586 (inv. nr.
392).

73.  GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van ingeboden zaken 1619-1620 (inv  nr. 396).
74.     GA  's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch,  Rol van ingeboden zaken 1632-1644 (inv.  nr.  398).

Steekproefsgewijs werden geraadpleegd: GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van
ingeboden zaken 1664-1670 (inv. nr. 399), 1716-1723 (inv. nr. 403), 1738-1743 (inv. nr. 405) en 1759-
1809 (iinv. nr. 406).

75.   GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van ingeboden zaken 1632-1644 (inv. nr. 398).
76. Steekproefsgewijs werden geraadpleegd: GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van

ingeboden zaken 1664-1670 (inv. nr. 399), 1716-1723 (inv. nr. 403), 1738-1743 (inv. nr. 405) en 1759-
1809 (inv. nr. 406).

77.  Car. ord., 1527, art. 3.
78.  GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van buitenzaken 1534-1535 (inv. nr. 348).
79. Steekproefsgewijs werden geraadpleegd: GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van

buitenzaken 1566-1584 (inv. nr. 352), 1608-1618 (inv. nr. 355), 1713-1724 (inv. nr. 364), 1759-1791

(inv. nr. 366) en 1792-1801 (inv. nr. 367).
80. Parochie Heilige Petrus, Oirschot, Parochiearchief, Register Van Dooren-Van Baar, deel 1, 311

(fol. 58).
81. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot, Schepenprotocol 1541, fol. CXVIIv.
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82. Parochie Heilige Petrus, Oirschot. Parochiearchief, Register Van Dooren-Van Baar, decl 1, 311-315

(fol. 158-160).

83.  Overgenomen in art. 5 (tweede decl) en art. 6 van de costumen van Oirschot.
84. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Geldrop, Schepenprotocol 1547 (inv. nr. 30). Fol. 1-17 bevat-

ten de dingrol van Heeze en Leende uit 1536-1541.

85.    Zij zijn volgens de voorlopige inventarissen van de rechterlijke archieven aanwezig tot het einde van
de achttiende, begin van de negentiende eeuw. Alleen de rol van Hilvarenbeek, Diessen, Riel en
Westelbeers loopt slechts tot en met 23 mei 1640. RANB. RA Hilvarenbeek. Diessen. Riel.
Westelbeers. Rol 1639-1640 (inv. nr. 4).

86. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Heeze, Leende, Zesgehuchten. Rol 1624-1627 (inv. nr. 4)
bijvoorbeeld heeft een klein formaat. De rol uit hetzelfde rechterlijk archief over de jaren 1645-1649

(inv. nr. 5) heeft een groot formaat.
87.    Bijvoorbeeld het begin van de rol van Lith uit 1607-1670. RANB, RA Lith (inv. nr. 4) heeft dezelfde

opbouw als de Bossche rollen.
88. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Schepenprotocol 1547 (inv. nr. 30) fol. 1.
89. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Waalre. Valkenswaard, Rol 1555-1560 (inv. nr. 1).
90. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Heeze, Leende, Zesgehuchten, Rol 1613-1615 (inv. nr. 2).
91.  RANB, RA Oss, Rol 1660-1664 (inv. nr. 1) en RA Oisterwijk. Rol 1670-1679 (inv. nr. 4). GA

Helmond, RA Helmond. Rol 1672-1679 (inv. nr. 51). GA Tilburg, RA Tilburg, Goirle, Rol 1712-
1740 (inv. nr. 68). GA Tilburg. RA Tilburg, Goirle. Kladregister 1713-1721 (inv. nr. 13). Dit
kladregister is in feite een privdrol waarin advokaat W. van Dijck schreef wat in de zaken waarin hij
als procesvertegenwoordiger optrad. namens de eiser of gedaagde op de rol moest worden aangete-
kend. Deze aantekeningen werden waarschijnlijk v66r de aanvang van de rolzitting op de rol
geschreven. Dit blijkt uit het verschil in handschrift in Rol 1712-1740 (inv. nr. 68).

92. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Eindhoven. Rol 1654-1655 (inv. nr. 1) 31-10-1654, 16-11-1654.
12-12-1654. Pas in 1683 bepaalden de Staten-Generaal dat de civiele en criminele dingrollen moesten
worden gescheiden. Resolutie van de Staten-Generaal van 10-1-1683, afgedrukt in GPB, decl 4,500-
501.

93. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, RA Sint-Oedenrode. Rol 1687-1689 (inv. nr. 24) 26-11-
1687. GA Helmond, RA Helmond, Rol 1672-1679 (inv. nr. 51) 17-1-1675,31-10-1675, 28-11-1675.

94. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot, Authentiek afschrift van een resolutie van de Staten-
Generaal d.d. 13-7-1716 (voorl. inv. nr. 1852). In 1699 hadden de Staten-Generaal afwijzend
gereageerd op een Oirschots verzoek om kleine processen informeel af te mogen doen. Streekarchief
Zuidoost-Brabant, RA Oirschot, Authentiek afschrift van een resolutie van de Staten-Generaal d.d.
17-9-1699 (voorl.  inv.  nr.  4838).

95.   GPB, decl 6,685.
96.   Aantekening bij art. 6 van de costumen van Oirschot in de costumeneditie van Van Beusekom.
97.   Zie de (voorlopige) inventarissen van de rechterlijke archieven uit Maasland.
98. Kleine zaken zijn volgens deze resolutie zaken betreffende een waarde beneden de 20 gulden. De

resolutie van 28-12-1758 is onder andere te vinden in GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen
Oud Archief, Akten omtrent 's-Hertogenbosch  en de Bossche Meierij, tweede helft zeventiende-
einde achttiende eeuw (inv. nr. 8279 1). Al in 1530 werd in art. 25 Car. ord. bepaald dat in zaken
betreffende een waarde beneden de tien guiden mondeling moest worden geprocedeerd.

99.    Art. 3 van de costumen van Bergeijk en Eersel uit 1546. Art. 3 van de costumen van Geldrop en van
Heeze en Leende. Art. 2 van de costumen van Bergeijk en Eersel uit 1606. Art. 10 van de costumen
van  Reusel.  Byl, Les juridictions scabinales,  109-110,  168.

100.     Verwijs en Verdam,  Middelnederlandsch  woordenboek.
101. Voor Maasland: RANB, RA Oss, Rol 1660-1664 (inv. nr. 1), Rol 1709-1732 (inv. nr. 5), Rol 1794-

1806(inv. nr. 10). Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, RA Dinther, Rol 1595-1601 (inv. nr. 6),
Rol 1641-1652 (inv. nr. 13), Rol 1724-1732 (inv. nr. 20). Rol 1778-1805 (inv. nr. 23). RANB, RA
Lith, Rol 1567-1593 (inv. nr. 3), Rol 1607-1670 (inv. nr. 4), Rol 1722-1765 (inv. nr. 6), Rol 1786-1798
(inv. nr. 9). De rol van Lith uit 1551-1557 (inv. nr. 2) bevat geen aaneensluitende aantekeningen over
de periode van den jaar.
Voor het kwartier van Oisterwijk: RANB, RA Hoge Mierde, Lage Mierde, Hulsel, Rol 1558-1565

(inv. nr. 1), Rol 1633-1654 (inv. nr. 12), Rol 1679-1733 (inv. nr. 16), Rol 1779-1807 (inv. nr. 19).
RANB, RA Oisterwijk, Rol 1652-1659 (inv. nr. 2), Rol 1725-1726 (inv. nr. 18), Rol 1771-1803 (inv,
nr. 30). RANB, RA Hilvarenbeek, Diessen, Riel, Westelbeers, Rol 1568-1571 (inv. nr. 1), Rol 1639-
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1640 (inv. nr. 4). GA Tilburg, RA Tilburg, Goirle, Rot 1560-1561 (inv. nr. 14). Rol 1649-1650 (inv.
nr. 41), Rol 1712-1740 (inv. nr. 68). Rol 1779-1798 (inv. nr. 70).
Voor Kempenland: Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot. Rol 1629 (oud inv. nr. 1). Rol
1650(oud inv. nr. 17), Rol 1723-1737 (oud inv. nr. 43). Rol 1786-1811 (oud inv. nr. 47). Streekarchief
Zuidoost-Brabant, RA Bergeijk, Rol 1737-1776 (inv. nr. 1), Rol 1783-1797 (inv. nr. 3). Streekar-
chief Zuidoost-Brabant, RA Eersel, Rol 1596-1599 (inv. nr. 1), Rol 1662-1663 (inv. nr. 2), Rol 1714-
1744 (inv. nr. 12), Rol 1782-1811 (inv. nr. 14). Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven. Rol
1654-1655 (inv. nr. 1), Rol 1737-1742 (inv. nr. 8), Rol 1780-1793 (inv. nr. 10). Streekarchief
Zuidoost-Brabant. RA Bladel. Rol 1723-1743 (inv. nr. 3), Rol 1792-1811 (inv. nr. 5). Streekarchief
Zuidoost Brabant, RA Waalre, Valkenswaard, Rol 1555-1560(inv. nr. 1). Rol 1653-1657(inv. nr. 8).
Rol 1718-1735 (inv. nr. 14). Rol 1778-1803 (inv. nr. 17).
Voor Peelland: Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, RA Sint-Oedenrode, Rol 1597-1600 (inv.
nr. 4). Rol 1653-1656 (inv. nr. 7), Rol 1705-1725 (inv. nr. 28). Rol 1760-1799 (inv. nr. 31). GA
Helmond, RA Helmond. Rol 1579-1585 (inv. nr. 4), Rol 1650-1651 (inv. nr. 29), Rol 1720-1744 (inv.
nr. 58), Rol 1777-1810 (inv.nr. 60). Streekarchivariaat Peelland. RA Asten, Rol 1586-1602 (inv. nr.
1). Rol 1669-1675 (inv. nr. 6), Rol 1718-1739 (inv. nr. 14). Rol 1752-1802(inv. nr. 16). Streekarchief
Zuidoost-Brabant, RA Geldrop. Schepenprotocol 1566-1570. voorin rol 1566-1570 (inv. nr. 31),
Schepenprotocol 1650-1664, daarachter rol 1649-1656 (inv. nr. 38), Rol 1718-1739 (inv. nr. 10). Rol
1739-1810 (inv. nr. 11), Schepenprotocol 1547, voorin rol Heeze, Leende 1536-1541 (inv. nr. 30).
Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Heeze, Leende. Zesgehuchten, Rol 1650-1653 (inv. nr. 6). Rol
1721-1731(inv. nr. 16),Rol 1780-1795(inv. nr. 19). RANB, RA Someren, Rol 1567-1573(inv. nr. 1).
Rol 1650-1651 (inv. nr. 11), Rol 1721-1778 (inv. nr. 32). Rol 1798-1811 (inv. nr. 33).

102. Voor Sint-Oedenrode stelt Mommers, St. Oedenrode. 9, dat daar het jaargeding in 1646 voorhet

laatst schriftelijk wordt vermeld. Dit is niet juist. Op de rol van 1802 staat het nog vermeld.
Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel. RA Sint-Oedenrode, Rol 1799-1811 (inv. nr. 32).

103.   Ik trof uitzonderingen aan. In Oisterwijk werd op 6 oktober 1795 een jaargeding gchouden en in
Hoge Mierde, Lage Mierde en Hulsel op 6 september 1725. RANB, RA Oisterwijk, Rol 1771-1803

(inv. nr. 30). RANB, RA Hoge Mierde, Lage Mierdc, Hulsel. Rol 1679-1733 (inv. nr. 16).
104. Bijvoorbeeld Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Gcldrop, Schepenprotocol 1547 (inv. nr. 30)

november 1536, fol. 1. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eersel. Rol 1596-1599 (inv. nr. 1 ) 24-1 -
1597: Rol 1662-1663 (inv. nr. 2). J. Behets, 'De oorsprong van de jaar- en voogdgedingen en van de
wijsdommen  voornamelijk  in  de Zuidelijke Nederlanden'. Tijdschrift  voor   Rechtsgeschiedenis.
XXXIX (1971) 413, 418-422.

105. Bijvoorbeeld: Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven. Rol 1780-1793 (inv. nr. 10) 17.18 en
19 januari 1793 (jaargeding).

106. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot. Rol 1786-1811 (oud inv. nr. 47). in 1795 stonden in
Oirschot slechts twee zaken op de  rol.

107.   Vergelijk bijvoorbeeld Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Bergeijk, Rol 1783-1797 (inv. nr. 3)
met RA Bergeijk. Kleine rol 1779-1808 (inv. nr. 12).

108.   Art. 31 van de costumen van Bergeijk en Eersel uit 1606. Art. 12 van de costumen van Reusel uit
circa 1606. Zie ook art. 23 van de costumen van Geldrop en van Heeze en Leende uit 1571-1573.

109. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Rol 1654-1655 (inv. nr. 1) 'extraordinaris' rol van
5-6-1654.

110. Bijvoorbeeld: Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Bergeijk, Rol 1776-1783 (inv. nr. 2) fol. 5v-6.
Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Bladel, Rol 1792-1811 (inv. nr. 5) fol. 186. Streekarchief
Zuidoost-Brabant, RA Waaire, Valkenswaard, Rol 1697-1717 (inv. nr. 13) fol. 22v. Zie voor de
communicatoire procesgang summier paragraaf 1 van hoofdstuk  III.

111.     Jacobs. Justitieenpolitie. 20,25-26,28. Titel  1 van de Bossche costumen uit 1546-1547,  1570 en  1606.

De Bossche schepenen werden benoemd uit de poorters van 's-Her-togenbosch. Jacobs, Justitie en
politie,   36.

112. Zie bijvoorbeeld: GA 's-Hertogenbosch. RA, 's-Hertogenbosch. Register van vonnissen 1591-1650

(inv. nr. 447).
113. Jacobs, Justitie en politie. 33.37.42.
114.   Art. 5.1 van de Bossche costumen uit 1606. Zie hoofdstuk IV.
115. Zie hoofdstuk V.
116.  Car. ord., artt. 33.44.
117.    Afgedrukt in Verzamehng van placaten.
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118. GA 's-Hertogenbosch. Collectie aanvullingen Oud archief. Akten omtrent 's-Hertogenbosch en de
Bossche Meierij. tweede helft zeventiende- einde achttiende eeuw (inv.nr. 8279 II). Aan het slot van
deze verzameling bevindt zich een notitie getiteld: 'Tourbeurten van de heren schepenen op de rol,
secretarie. over de publicatien en present des sondaags over het trouwen'. Volgens deze bron namen

de schepenen met uitzondering van de eerste schepen, dat wil zeggen de president-schepen. in een
vaste volgorde. twee aan twee. de rol waar. Deze volgorde was aldus: de tweede en de negende. dus

jongste, schepen, de derde en de achtste, de vierde en de zevende, de vijfde en de zesde.
119.    Car. ord., art. 53. Jacobs, Justitie en politie,  77.
120.   RA's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering. 1666-1671 (inv. nr. A 53) 16-9-

1667. Jacobs, Justitie en politie, 83.
121.   Car. ord.. art. 54.
122.  Car. ord., 1527, art. 23.
123. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Prvilegeboek 1553 (inv. nr. A 524) fol. 98v (Sassen, nr. 1366).

Car. ord., art. 30. Samenvatting bij art. 30 van de Caroline ordonnantie in Verzameling van placaten.
124.  Car. ord. artt. 15,19-21,27,52,56,60,62,63.
125.   Zie bijvoorbeeld: Car. ord., art. 57; Alb. ord., art.  15. Jacobs. Justitie en  politie. 78.
126.    Car. ord., art. 60. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Stukken betreffende

de stad (inv. nr. 7868) fol. 135-163v .
127. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Collectanea Van Heurn   (inv.   nr.   565) fol. 757v-758.   GA

's-Hertogenbosch, Oud archief. Resoluties van de stadsregering 1706-1707 (inv. nr. A 95) 25-3-1707.

128.  Car. ord., 1527, art. 3.
129.  Car. ord., artt. 3, 54. 59.
130.  Alb. ord., art. 2.
131. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1638-1640 (inv. nr. A 32) fol.

1-20v.

132. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Akten omtrent 's-Hertogenbosch en de
Bossche Meierij, tweede helft zeventiende-einde achttiende eeuw (inv. nr. 8279 I) resoluties van de
Bossche stadsregering van 11-11-1702 en van 18-1-1773.

133. Jacobs, Justin'e en politie, 77,83.
134.  Spierings, Het schepenprotocol, 132-135.

135. Zie bijvoorbeeld art. 23.2 van de Bossche costumen uit 1606.
GA  's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1638-1640 (inv.  nr A.  32)  fol.
54-58.

136. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Akten omtrent 's-Hertogenbosch en de
Meierij, tweede heift zeventiende-einde achttiende eeuw (inv.  nr. 8277) resolutie van de Bossche

stadsregering 10-9-1655.
137. Jacobs, Justin'e en pohtie, 78-81.
138. Jacobs, Justitie  en politie, 81-82. In 1562 werd een speciale gevangenis gebouwd voor gijzelaars.

139. Jacobs, Justitie en politie, 82.
140.   Art. 2.11 van de costumen van 's-Hertogenbosch uit 1606.
141. Zie bijvoorbeeld Car. ord., artt. 27,33.
142. Zie bijvoorbeeld: GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553 (inv. nr. A 524) fol. 85v-

86. Parochie Heilige Petrus, Oirschot, Parochiearchief, Register Van Dooren-Van Baar, deel 1, 29.
Grauwels, De burgerlijke procedure, 64-66.

143.  Alb. ord., art. 40.
144.    Art. 2.26 van de costumen uit 1606, artt. 2.21 van de redacties uit 1570 en 1546-1547. De bepaling is

ontleend aan art. 1.47 van de costumen van Mechelen.
145.  Van Soemeren, Collectanea, titel 2, art. 26, nr. 1.
146.  Car. ord., artt. 39-43. Alb. ord., art. 4.
147.  Car. ord.. artt. 15,39-40,46, 50-52. Alb. ord., art. 26.
148. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1649-1651 (inv. nr. 293), Rol

van ingeboden zaken 1664-1670 (inv. nr. 399), Rol van buitenzaken 1679-1680 (inv. nr. 361).
149. Zie bijvoorbeeld art. 32 van de costumen van Reusel uit circa 1606.
150.    In RANB, RAOss, Rol 1709-1732 (inv. nr. 5.)staatbijvoorbeeld voorafgaand aan de aantekeningen

betreffende een rolzitting aangegeven door wie de bank werd gespannen en wie van de schepenen

aanwezig was/waren. Daarentegen staan in bijvoorbeeld RANB, RA Hoge Mierde, Lage Mierde.
Hulsel, Rol 1679-1733 (inv. nr. 16) enkel het woord'genechte' en de datum van de zitting genoteerd,
waarna de aantekeningen volgen.
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151.  RANB, RA Lith, Rol 1786-1798 (inv. nr. 9).
152.  RANB, RA Oss, Rol 1709-1732 (inv. nr. 5).
153.  RANB, RA Oisterwijk, Rol 1771-1803 (inv. nr. 30).
154. Streekarchief Zuioost-Brabant. RA Geldrop. Rol 1718-1739 (inv. nr. 10).
155. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Oirschot, Kleine rol 1782-1810 (oud inv. nr. 120).
156.    Artt.  11, 17, 27 van de costumen van Oirschot. Artt. 4,7 van de costumen van Bergeijk en Eersel uit

1546. Art. 4 van de costumen van Eindhoven. Art. 47 van de costumen van Geldrop en van Heeze en
Leende. Artt. 23,29,33,34, 94-100 van decostumen van Reusel. De artt. 3 en 4 van de costumen van
Mierde betreffen de taken  van de secretaris bij het klaarmaken van een proces voor appel.

157. Archief Kasteel Heeze. Heeze, Instructie voor de vorster (inv. nr. C 81).
158. Mommers. St. Oedenrode. 59-60 noemt behalve de vorster. voor Sint-Oedenrode geen andere

gerechtsdeurwaarder. zoals een ingebieder. Idem voor Helmond, Frenken, Helmond, decl  1.315-
317.

159.  Ant. 22-24 van de costumen van Oirschot. Art. 2 van de costumen van Bladel. Art. 21 van de
costumen van Reusel.

160.  GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief. Stukken over de verhouding stad en
hoogschout, kopieen uit de zeventiende en achttiende eeuw (inv. nr. 8041 a) resolutie van de Staten-
Generaal van 16-5-1736.

161. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, RA Sint-Oedenrode, Rol 1760-1799 (inv. nr. 31) 27-11-
1793, 11-12-1793, 15-1-1794.

Noten Hoofdstuk III

1.   Gaillard, Le Conseil, decl 3. 261. Lindemann c.a.. Raad van Brabant. decl 1, 31-32, waar wordt

verwezen naar het werk van J.E. Loovensover de Brusselse Raad van Brabant. Practycke, Stiel ende
Maniere van procederen in Haere Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant. vermengek met den
Snel Generae/ van Suba/terne Bancken ende Gerichten (3 din; Brussel, 1745).

2.  Grauwels, De burgerlijke procedure. 45.
3.    Alb. ord., art. 28. Toch wasde communicatoire procedure al vddr 1599 in 's-Hertogenbosch bekend.

Zo is vanaf 1594 tot 1807 een register van communicatoire vonnissen bewaard. GA 's-Hertogen-
bosch, RA 's-Hertogenbosch, Register van communicatoire vonnissen 1594-1807 (inv. nrs. 428-439).
Dit register is niet compleet.

4.   Art. 25 van de costumen van Oirschot. Deze bepaling is noch ontleend aan de ordonnantie voor de
acht banken van Kempenland. noch aan de Oirschotse bepalingen uit 1544. In de costumeneditie van
Ant. van Beusekom uit 1781 staat in een marginale aantekening bij art.  19 van de costumen van
Geldrop uit 1571-1573: 'Van Communicatoire Processen'. In het artikel zelf is sprake van verzoeken
die worden ingediend. De communicatoire procedure wordt er echter niet in vermeld. In de praktijk
was de communicatoire procesgang ook in de Meierij bekend. Zie bijvoorbeeld: Streekarchief
Zuidoost-Brabant, Eindhoven, Rol 1692-1694 (inv. nr. 3) 6-6-1693; RANB, RA Someren, Rol 1798-
1811 (inv. nr. 33) 26-11-1798.

5.   Stadsrecht 1185/1195. art. 9. Het woord 'buyten' betekent volgens Camps, Oorkondenboek, decl  1.
130, noot i, misschien: moeten.

6.  Stadsrecht 1284, art. 7.
7.    H.P.H. Camps. De stadsrechten van graaf Willem  il van Holland en hun verhouding tot het recht van

's-Hertogenbosch(Utrecht 1948) 71.108-109. Zie ook: J. van Kuyk.'Rechtsingang en verstek in de
middeleeuwsch-stedelijke procedure in verband met het recht der Republiek'. Themis. LXX (1909)
544.

8.  Van Kuyk, 'Rechtsingang', LXX (1909) 544. In de Bossche stadsrechten uit 1185/1195 en 1284
worden voor de hertogelijke gerechtsofficier drie verschillende benamingen gebruikt. Richter.
schout en meier in de oudste, ineen Nederlandse vertaling overgeleverde. teksten iudex, sculterus en
villicus in de Latijnse tekstuit 1284. Kuyerisgeneigd aan te nemendatdezedriebenamingen slechts
twee verschillende ambtenaren betreffen. Schout en meier zouden dezelfde ambtenaren zijn. Van
Uytven bestrijdt dit. Volgens hem wordt met rechter, schout en meier (iudex, scultetus en villicus)
dezelfde functionaris aangeduid, en is het enige argument voor het bestaan van twee verschillende
gerechtsofficieren gebaseerd  op een  fout  in de overgeleverde  tekst.  Art.  6  uit  1185/1195  en  het
daaraan verwante art. 4 uit 1284 stellen de schout (scultetus) en de meier (villicus) tegenover de
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richter (iudex) . Volgens Van Uytven heeft echter in de Latijnse tekst waarop art. 6 van het oudste

stadsrecht is gebaseerd niet iudici (aan de richter). maar duci (aan de herzog) gestaan. Ook in art. 4
van het in het Latijn overgeleverde stadsrecht uit 1284 had duci moeten staan. R. van Uytven,
'Aspecten van de middeleeuwse stadsgeschiedenis in het noorden van het hertogdom Brabant, het
recht van Leuven en 's-Hertogenbosch' in: I.J. Brugmans e.a., Plaaisbepaling van het historisch
onderzoek  betreffende  Noord- Brabant  binnen  de  geschiedenis  der  Nederianden (Tilburg.' 982) 19-32
en R. van Uytven, 'Het recht van Leuven en 's-Hertogenbosch bij het begin van de dertiende eeuw',

Tijdschrift poor Geschiedenis, XCVI (1983) 32. P.Th.J. Kuyer, 'Enige beschouwingen met betrek-
king tot het oudste  stadsrecht van 's-Hertogenbosch'. Varia  Historica  Brabantica,  III C 1969) 31-33.

9.  Gaillard, Le conseit, deel 3, 228-229, 261.
10.  Lindemann e.a., Raad  van Brabant. decl 1.32.
11. Wedekind. Bijdrage, 45-46. De historische achtergrond van ons art. 1 van het Wetboek van

Burgerlijke Rechtsvordering, dat stelt dat iedere rechtsingang begint met een dagvaarding, is
gelegen in een reactie op het rechterlijk verlof dat nodig was bij het Hof van Holland. Onze wetgever
heeft met dit systeem willen breken. Hugenholtz. Hoofdlifnen,  49.

12.   Grauwels, De burger/ijke procedure.  139,  141, 146.
13.  Monballyu, Het Gerecht, 635-636.

14.    GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Losse civiele processtukken en dossiers daarvan (inv.
nr. 566 doos 1 en doos 2). Onderdit nummer worden onderandere het relaasd.d. 26 september 1602
van groenroede Thielman Hagens en het relaas d.d. 18 maart 1743 van ingebieder G.J. Cranenburgh
bewaard. RANB, Collectie De Jonge van Zwijnsbergen, Relaas van rechterlijk ingebod door G.J.
Cranenburgh, d.d. 17 september 1746 (inv. nr. 655). Zie ook noot 20 bij dit hoofdstuk.

15.     Zie voor de beschrijfbrieven de paragrafen 2.2 en 3.2 van hoofdstuk  II.

16.   GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van buitenzaken 1666-1670+1680-1690 (inv. nr.
360) 10-1-1669.

17.   Van Soemeren, Collectanea, titel 2, art. 11, nrs. 3-4. Het formulier dat Van Soemeren geeft, luidt als
volgt-  '  Boni   Amici   N.N.    Nobis   exposuit   (debet   esse  exhibuit)   quandam  supplicationem,   guam

visitavimus et  pervidimus  (debet esse perlegimus)  cuius nobis petitioet conclusio videturfundata,  atque
ita oportere,  (sc. Ben)  hinc est quod nos inclusam supplicationem transmittimus omni modo petentes,
quod eandem supplicationem pervideatis (seu potius perlegatis) et hoc facto petitionem eiusdem
insequamini, ita w id oportebit (sc. fieri) et in casum denegationis, venite et mittite aliquem e vobis,
plenarie eius potentem ad nos in primum diem juridicum in rotula diei jovis post Pascha, rationem
vestrarum recusationem allegaturum, tenentes medio tempore et teneri facientes omnem executionem
in statu et suspensione,  donec et quousque rationibus vestrae denegationis a nobis auditis, aliud fuerit
ordinatum,  hoc  non  omittendo.   Deus  sit vobiscum.   Datum  die...mense...anno.  Subscriptum  civitas
Sijlva  Ducensis.  Subsignatum  N.N.  graphiarius.  Superscriptio,  nostris  bonis  amicis  schutteto,  scabi-
nis,  burgimagistris etc.  universis et singulis in solidum viUae de N. ' In dit formulier staat vrij vertaald:
Goede vrienden N.N. Aan ons is een verzoek overgedragen dat wij hebben doorgenomen. Dit
verzoek schijnt ons gegrond en daarom zenden wij het aan u toe. Wij vragen u dringend het door te

nemen en op te volgen. Zo moet het gebeuren. En in geval van weigering, komt en vaardigt een
bevoegd iemand af naar de eerste rokittingopdonderdag na Pasen, om de redenen van uw weigering
mee te delen. Ondertussen wordt de executie opgeschort totdat wij uw argumenten hebben gehoord
en anders wordt bevolen.  God  zij  met u. Gegeven op... Daaronder staat: stad 's-Hertogenbosch.
Ondertekend door N.N., griffier. Boven de beschrijfbrief staat: aanonze goede vrienden, de schout,
schepenen, burgemeesters etc., aan allen te zamen en aan ieder afzonderlijk in het dorp N.  Veel
overeenkomst met de formulering bij Van Soemeren vertonen de, in het Nederlands gestelde,
beschrijfbrieven die onder andere werden verleend op verzoek van Christoffel. zoon van wijlen
Jacob Sanders (in 1554) enop verzoek van Bernard van Naemen en Cornelis vanden Bergh (in 1713).
GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Losse civiele processtukken en dossiers daarvan (inv.
nr. 580 doos 1).

18.    De ingebieder moest volgens art. 1 Bossche ordonnantie bovendien aan degene die hij ingebood op
diens verzoek een papiertje uitreiken waarop naar het volgende voorbeeld stond genoteerd: 'Innege-
boden Peteren oft Pauwelssen ten versuecke van Jacob ende Claes vooralsukke oft alsulcke sommen
oft pacht van twee ofte drije jaeren verschenen'

19. Het verslag of relaas wordt verder nog vermeld in art. 6 Car. ord. en in art. 38 Alb. ord.
20. GA's-Hertogenbosch, RA's-Hertogenbosch, Losse civiele processtukken en dossiers daarvan (inv.

nr. 566 doos 1). Onder dit nummer wordt onder andere, zoals hiervoor in noot 14 is opgemerkt, het
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relaas van 26 september 1602 van groenroede Thielman Hagens bewaard. Dit relaas luidt als volgt:
'Op den 26 septembris anno 1602 heb ick groenroijde ghedachter instantie van Pauwels Janszn. van
Engelen, Sceel van Gestel voor VI gulden VIII stuivers van lanthuer thegen den iersten rechtdach
toecomende nae bamis. Thielman Hagens'. GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch. Losse
civiele processtukken en dossiers daarvan (inv. nr. 566 doos 2) voor het relaas van 18 maart 1743 van
ingebieder G.J. Cranenburgh. RANB, Collectie De Jonge van Zwijnsbergen, Relaas van rechterlijk
ingebod door G.J. Cranenburgh, d.d. 17 september 1746 (inv. nr. 655). Dit relaas luidt als volgt:
'Relatere ik ongesreven ingebider deeser hooftstad 's-Hertogenbosch, dat uijt cragte van authorisa-
tie van de heer en Hendrik Bernard Martine inwoonder deeser stadt s Bosch en alsoo ter sijner
instantie. mij op den vij fftienden september deeses jaars 17(X) sesenveertich. hebbe vervoegt aan en
bij den persoon van Adriaan Aerts van Giersbergen woonende tot Vugt en hebbe den selven
geregtelijk ingeboden, te compareeren ter rolle die voor mijn Ed. Aghtb. Heeren Scheepenen
deeser hooftstad s'Bosch, op den twingsten september seeventienhondertsesenveertigh staat gehou-
den te werden om te comen aanhooren sodanigen eijsch en condusie als ten dage dienende, teegens
gemelte Van Giersbergen sal werden gedaen en genomen. weegens een koop schaarhout op den 30
november 1745 gekogt bedragende drie gulden agtien stuijvers. en de penaliteijt van een dubbeltje
op ideren guiden. actum den seventienden septembris seventienhondertsesenveertigh. G.J. Cranen-
burg. Ingebider'

21.   Art. 4 van de costumen van Bergeijk en Eersel uit 1546 en art. 3 van de costumen van Bergeijk en
Eersel uit 1606. Art 16 van de costumen van Reusel. In de beide redacties uit Bergeijk en Eersel is
sprake van een dagvaarding 'voor Hove, oft tot sijnen gewerre'. Deze formulering, die op het eerste
gezicht niet erg duidelijk is, kan worden uitgelegd aan de hand van art. 16 van de costumen van
Reusel. Overigens betekent 'gewerre' of'geweer': vrijwaring, borg. Verwijs en Verdam, Middelne-
derlandsch woordenboek. Stallaert, Glossarium van verouderde rechtswrmen. Behets,   'De  oor-
sprong', 404-406.

22.     Volgens art.  7 werd de dagvaarding overdag aan de persoon of zijn 'geweer' betekend. De dagvaar-
ding werd daags voor de gerechtsdag uitgebracht.

23. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot, Civiele procesdossiers, Opdracht aan de vorster d.d.
20-1-1714 om ter instantie van Maria Schraets te dagvaarden (z. inv. nr.). Streekarchief Zuidoost-
Brabant, RA Eindhoven, Civiele procesdossiers (inv. nrs. 706,739). Deze stukken dateren uit 1699,
1700. RANB, RA Oss. Rol 1709-1732 (inv. nr. 5) lospapiertje bij de rol van 17-7-1720. Het papiertje
bevat een opdracht aan de vorster d.d. 18-6-1720 om ter instantie van Willem Jacop Hermens te
dagvaarden.

24. Zie paragraaf 2.3 van hoofdstuk Il.
25. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Rol 1654-1655 (inv. nr. 1) 31-10-1654.
26. Wedekind, Budrage. 54.
27.     Grauwels,  De  burgerlijke  procedure,  141-148.
28.  Gaillard, Le Conseil, decl 3,238. Willem van der Tanenjen, Boec van der loopender practijken der

Raidkameren van Brabant, ingeleid en uitgegeven door Eg.1. Strubbe (2 dln, Brussel 1952) decl 1,
33.

29. Wedekind, Bijdrage, 54-55.

30.  Monballyu, Het Gerecht, 649.
31.  Vergelijk Gaillard, Le Conseil. decl 3,250-251. Wedekind, Bijdrage, 54-55 (onder verwijzing naar

de Grote Raad van Mechelen). Grauwels, De burgerlijke  procedure.148.
32.     Zie voor de rollier paragraaf 4.1.2 van hoofdstuk II.
33.     Bijvoorbeeld: GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch,  Rol van binnenzaken 1736-1738 (inv.

nr. 321), 1740-1742 (inv. nr. 323), 1742- 1744 (inv. nr. 324), 1766-1770 (inv. nr. 332), 1771-1774 (inv.
nr. 333), 1787-1790 (inv. nr. 337), 1793-1796 (inv. nr. 341).

34.    In de dingrollen wordt soms namelijk de naam van de gedaagde vermeld voor die van de eiser. Zie
bijvoorbeeld: GA Tilburg, RA Tilburg, Goirle, Rot 1683-1688 (inv. nr. 64) 10-5-1683. De gedaagde
heette Adriaen Joost Woutersen.

35.    RANB, RA Oisterwijk, Rol 1680-1686 (inv. nr. 5) notitie nade rolzitting van 16-6-1682 (regeling van
2-6-1682) en Rol 1687 (inv. nr. 6) 14-1-1687. De rolzitting was op dinsdag. De zaak moest op de
maandag daaraan voorafgaand of op de dinsdag v66r negen uur 's ochtends worden gepresenteerd.
GA Tilburg. RA Tilburg, Goirle. Rol 1682-1683 (inv. nr. 63) 2-11-1682. De rolzitting was op
maandag (zie overzicht 14 bij hoofdstuk II). De zaak moest op zaterdag op de rol worden geplaatst.
Zie ook Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot, Rol 1681-1685 (oud inv. nr. 37) 22-11-1682
en 4-7-1685.
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36.  Verschenen beide partijen niet, dan was de zaak afgelopen. Wedekind, Bijdrage. 58
37. Loovens. Practyke. Stiel ende  Maniere van procederen. dee12,115-116. Gaillard, Le Conseil. dee13,

242. Lindemann e.a.. Raad  van Brabant. deel 1, 40. Wedekind, Bijdrage. 61-68. Grauwels, De
burgerlijke procedure. 160-161. Monballyu. Het Gerecht, 655-656.

38.   Van der Tanerijen. Boec  van  der  loopender practijken. decl  1,  17-18. vergelijk 39-40.  Loovens,
Practycke. Stiel ende Maniere van procederen, deel 2. 130-131. Gaillard, Le conseil, deel 3.248-250.
Wedekind, Budrage. 83.85,88.

39. Wedekind, Bijdrage. 62-67.

40.  Grauwels, De burgerlijke procedure. 151-159. Lindemann e.a., Raad  van Brabant. decl 1.38-39.
41. Monballyu,Het Gerecht. 651-655. Al in de vijftiende eeuw bestond te Kortrijk de 'camere' naast de

'vierschaar'. De bevoegdheid van de 'camere' was subsidiair ten opzichte van die van de 'vierschaar'.
42.   GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1528-1529 (inv. nr. 187) enige

zaken op de rol van 10-10-1528 en Rol van binnenzaken 1535-1536 (inv. nr. 193) 5-10-1535, het
proces van Jan Lenaertssz. Molder tegen Henrick Jan Vuchts. Art. 20 Bossche ordonnantie.

43.   Van Soemeren. Collectanea. titel 2. art. 11. nr. 7. Stadsrecht 1185/1195. art. 13. Stadsrecht 1284, art.
11.

44.  Van Kuyk, 'Rechtsingang'. LXX1 (1910), 77-79.
45.  GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch. Rol van binnenzaken 1748-1751 (inv. nr. 327) 13-1-

1750. Andere voorbeelden zijn te vinden in: GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch. Rol van
binnenzaken 1528-1529 (inv. nr. 187) 10-10-1528, 13-10-1528. 16-10-1528; Rol van binnenzaken
1675-1677 (inv. nr. 304) 4-2-1676: Rol van binnenzaken 1699-1700 (inv. nr. 313) 14-7-1699; Rol van
binnenzaken 1724-1726 (inv. nr. 318) 7-11-1724: Rol van binnenzaken 1748-1751 (inv. nr. 327) 13-1-
1750; Rol van binnenzaken 1793-1796 (inv. nr. 341) 7-1-1794, 11-3-1794. Dezelfde formulering werd
onder andere aangetroffen in de 'Memorialen op 't houden van de rolle' te vinden in het in noot 132
bij  hoofdstuk  I  vermelde GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief. Stukken
betreffende de stad (inv. nr. 8046).

46.     Een in 1631 door Jan van Turnhout te 's-Hertogenbosch gedrukt exemplaar van deze ordonnantie is
te vinden onder nr. 1631 's-Hert. 1 van de Brabantica-collectie van de Bibliotheek KUB. Zie voor de
gemene middelen: A.C. M Kappelhof De belastinghe#ing in de Meier# van Den Bosch gedurende de
Generahteiaperiode (1648-1730) (Tilburg, 1986) 101-102.

47.     Volgens  art.  8  van deze ordonnantie mocht de eiser  dan  zijn eis overleveren, waarop recht  zou
worden gedaan. GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch, Register van vonnissen ordinaris
1758-1800 (inv. nr. 424) 223-224, geeft een concreet geval uit 1794 waarin de 'defaults' elkaar
opvolgden. De gedaagde in casu was niet in persoon, maar bij edict gedagvaard.

48. Vijftiende 'abuus'.
49.  Zie ook Car. ord., artt. 5, 8.
50. Zie bijvoorbeeld: Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Rol 1654-1655 (inv. nr. 1) 17-10-

1654.

51.    Er wordi verwezen naar art. 2.11 van de Bossche costumen uit 1606. naar art. 4 van het Privilegium
Trinitatis en naar art. 4 Car. ord.

52. Deze bepaling betreft de procedure in tweede instantie.
53.  Zie ook Van Soemeren. Collectanea. titel 2. art. 9, nr. 4.
54.   Zie ook art. 25 van de costumen van Oirschot dat al eerder ter sprake kwam.

55.  De woorden '...in 't opstellen van den gebannen vierschaeren.. '
wijzen op het einde van de

gerechtsdag. In de dingrollen staan aan het slot van de aantekeningen over een gerechtsdag soms de
woorden: 'lest vonnis' gemaand en gewezen. Zij betekenen dat een verstekvonnis werd verzocht en
gewezen. Zie bijvoorbeeld Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eersel. Rol 1596-1599 (inv. nr. 1)
26-9-1596, 5-12-1596. RANB. RA Lith, Rol 1567-1576+1577-1593 (inv. nr. 3) 20-12-1591.

56. Zij betreffen de procedure in tweede instantie.
57. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Geldrop, Schepenprotocol 1547 (inv. nr. 30) fol. 1.
58.   RANB, RA Hoge Mierde, Lage Mierde, Hulsel. Rol 1679-1733 (inv. nr. 16) 19-5-1701.

59.   RANB, RA Dinther, Rol 1710-1724 (inv. nr. 19) 22-7-1711.
60. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Civiel procesdossier inzake Jan Francis van

Boekel contra Petronella Wairavens, 1795-1801 (inv. nr. 1047).
61.  RANB, RA Oss, Rol 1660-1664 (inv. nr. 1) 15-11-1622 (dagvaarding bij edict). Streekarchief

Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Rol 1682-1687 (inv.  nr. 8) 6-4-1684 (dagvaarding bij edict), 24-4-
1687 (dagvaarding bij openbaar klokgelui) en RA Eindhoven, Rol 1692-1694 (inv. nr. 3) 9-5-1693
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(dagvaarding bij edict). In al deze gevallen werd de gedaagde dus niet in persoon gedagvaard. Dit
zou een reden kunnen zijn voor de herdaging. Zie voor 's-Hertogenbosch noot 47 hiervoor.

62.  Van Soemeren, Coliectanea, titel 2, art. 9, nr. 5.
63.   GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Costumen van 's-Hertogenbosch (inv. nr. A 582) fol. 4 van het

rapport van de commissie.  Zie voor dit rapport paragraaf 2.1 van hoofdstuk  I.
64. GA's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Turben op de costumen van's-Hertogen-

bosch door mr. A van Heurn (inv. nr. 7862) fol. 300-302v. Van Soemeren, Collectanea. titel 2. art. 9.
nr. 2, verwijst naar deze turbe. Gerard van Soemeren was edn van de deskundigen die werd
geraadpleegd.

65.  Van Soemeren. Collectanea, titel 2, art. 9. nrs. 5-7.
66.  Van Soemeren, Collectanea, titel 2. art. 9. nr. 8.
67.  Van Soemeren, Coliectanea. titel 2, art. 9, nr. 10.
68.  Van Soemeren, Collectanea, titel 2, art. 9. nr. 4. Zie paragraaf 2.1 van hoofdstuk I.
69. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot, Charters (oud inv. nr. 497). Het stuk is een afschrift

uit 1655 van de brieven van cassatie die op 15 juli 1617 door de Brusselse Raad van Brabant werden
vergund. Van Soemeren, Collectanea, titel 2. art. 9. nr. 11. GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogen-
bosch, Losse civiele processtukken en dossiers daarvan (inv. nr. 1147). Onder dit nummer wordt de
deductie van Gerard van Soemeren bewaard. Loovens meent dat 'simpel verstek' verzocht kan
worden, mits nog geen 'Sententie in contumaciam gegeven  en  is'. Loovens, Practycke, Stiet ende
Maniere van procederen. deel 2,116. Deze opvattingisinovereenstemming met debeslissing van de
Raad van Brabant uit 1617.

70. Wedekind, Bijdrage,11. Van Kuyk.  'Rechtsingang'.  LXX (1909)  577.
71. Ook moest schriftelijk worden gedist als de zaak moeilijk te behandelen was. Grauwels, De

burgerlijke procedure, 166-169
72.  Monballyu, Het Gerecht, 656-657.

73.    Van der Tanerijen.  Boec van der loopender pract#ken.  decl  1,76.
74. Van Rompaey merkt op dat voor de Grote Raad en het Hof van Holland mondeling werd gepleit.

waarna de pleidooien op schrift werden gesteld. Van Rompaey, 'Bespreking van W.G.Ph.E.
Wedekind, Bijdrage', 171.

75.  Loovens, Practycke, Snel ende Maniere van procederen. decl 2, 112, 129-130, 132-133. Voor de
schepenbanken wordt volgens Loovens geeist ' 't zy verbalijck ter rolle. 't zy met het dienen van
eenen inscriptis: welck leste het secuerste is'. Loovens. Practycke, Stielende Maniere van procederen,
deel 2, 135.

76.  Gaillard, Le conseil, deel 3, 243-244.
77. Wedekind. Bijdrage. 72-76. Van Rompaey betwijfelt of de procedure voor het Hof van Holland ooit

volledig schriftelijk is geweest. Van Rompaey, 'Bespreking van W.G.Ph.E. Wedekind. Bijdrage'.
171.

78.   Philips Wielant, Practijke Civile, ingeleid en uitgegeven door Eg. I. Strubbe (Amsterdam, 1968) V,
VII-VIII.

79. Wielant, Practijke Civile, titel 4, caput 2, nr. 3.
80.    Grauwels. De burgerloke procedure, 171-172, 282.
81.  Monballyu, Het Gerecht, 657.
82.   Loovens, Practycke,  Stiel ende  Maniere van procederen, decl 2,129-130.
83. Tweede 'abuus'.
84.   Art. 7 uit 1530 komt overeen met art. 6 uit 1527. Art. 25 uit 1530 komt overeen met art. 19 uit 1527.
85. Bossche ordonnantie, artt. 4,7 en 8.
86.  GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1535-1536 (inv. nr. 193) 5-10-

1535, inzake Henrick Jan Vuchts tegen Willem van Meyelssoirt.
87.  GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1535-1536 (inv. nr. 193) 5-10-

1535. inzake heer Cornelis Dorsnen tegen Henrick de Jongere tot Heeswijk.
88.  GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1599-1600 (inv. nr. 257) 7-3-

1600. De procureur heette Laurenty.
89.  GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1724-1726 (inv. nr. 318) 7-11-

1724, inzake Herman Manderbagh tegen Jan van Ceulen.
90.  GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van ingeboden zaken 1664-1670 (inv. nr. 399)

10-3-1665, inzake Jan Jan Everts de Groten tot Osch tegen Jan Jan Dircx tot Haren bij Megen en
inzake Marten Janssz de Leeuw tegen  de  heer van Geffen. Zie bijvoorbeeld  ook  nog:  Rol  von
ingeboden zaken 1738-1743 (inv. nr. 405) 14-1-1739, 12-7-1740, 19-3-1743.
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91. Zie paragraaf 5 bij hoofdstuk  I.
92.    GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Losse civiele processtukken en dossiers daarvan (inv.

nr.  566 doos 1) Onder dit nummer wordt  de eis bewaard van Adriaan Segers tegen Jan vander
Stegen, gedaagde, d.d. 29-8-1603.

93.    GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Losse civiele processtukken en dossiers daarvan (inv.
nr. 580 doos 2). Onder dit nummer wordenonderandere de eis bewaard van: Catharina van Sutphen
tegen Adriaen en Jan van Lent en Reijnder van Hermen, ingebodenen, d.d. 8-10-1675; Wilhelmus
Vervoort tegen Johanna Catharina de Bergaigne, gedaagde. d.d. 30-4-1680, Thomas Minten tegen
Johan van Roosmalen. gedaagden, d.d. 15-3-1686; Matthias van Cleeff tegen Andreas van Rulo,
gedaagde, d.d. 16-2-1713; Hendrik van Andel tegen Abraham van Rijssen, gedaagde, d.d. 14-10-
1710.

94.   Namelijk in de artt. 6,25 van de costumen van Oirschot. 4 van de costumen van Bergeijk en Eersel
uit 1546,12,20 van de costumen van Bladel, 1.14.2.8,2.9 van de costumen van Asten, 7,8,11,12,
19, 21 van de costumen van Geldrop en van Heeze en Leende, 4,6, 9. 10, 11 van de costumen van
Bergeijk en Eersel uit 1606, 83 van de costumen van Reusel.

95.   Deze rol is te vinden in Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop. Schepenprotocol 1566-1570

(inv. nr. 31).
96. Parochie Heilige Petrus, Oirschot. Parochiearchief, Register Van Dooren-Van Baar, decl 1,25-73

(fol. 13-37) onder het kopje: 'Processe om een gedinge te leggen'. Zie paragraaf 4 bij hoofdstuk  I.
97. Zie bijvoorbeeld: GA Tilburg, RA Tilburg, Goirle, Rol 1675-1677 (inv. nr. 57) 13-9-1678. Streekar-

chief Zuidoost-Brabant, RA Waalre, Valkenswaard, Rol 1683-1697 (inv. nr. 12) 28-1-1694.
98.   RANB, RA Someren, Rol 1566-1574 (inv. nr. 1) 14-5-1567. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA

Eindhoven, Rol 1654-1655 (inv. nr. 1) 20-6-1654. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, RA
Dinther, Rol 1676-1689 (inv. nr. 17) 22-9-1677. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot. Rol
1716-1722 (oud inv. nr. 42) 29-6-1718.

99. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Heeze, Leende, Zesgehuchten, Rol 1587-1595 (inv. nr. 1)
7-10-1587. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven. Rol 1654-1655 (inv. nr. 1) 28-2-1654.
RANB, RA Oisterwijk, Rol 1652-1659 (inv. nr. 2) 19-5-1654. GA Tilburg, RA Tilburg, Goirle. Rol
1675-1677 (inv. nr. 57) 10-3-1676. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Rol 1675-1682

(inv. nr. 7) 16-1-1676. RANB, RA Lith, Rol 1686-1722 (inv. nr. 5) 27-2-1687. RANB, RA Oss, Rol
1697-1702 (inv. nr. 3) 13-5-1699. RANB, RA Someren, Rol 1702-1709 (inv. nr. 29) 4-10-1703.

100.   Max Kaser, Das Ramische Zivilprozessrecht (Munchen, 1966) 197. Na de repliek en dupliek waren
nog een tripliek en quadrupliek etc. mogelijk.

101.  Kaser, Das ROmische Zivilprozessrecht, 24, 218-222, 224, 387-388.482.
102.    Grauwels, De burge,Ujke procedure,  181.
103.  Grauwels, De burgerlijke  procedure, 181. Monballyu, Het Gerecht,  663. Wedekind, Bijdrage,  89.
104. Wielant, Practijke Civile. titel 5, caput 21, nr. 1.
105. Wedekind, Bijdrage, 89
106.     Van der Tanerijen,  Boec van der loopender practijken.  deel  1,  142,  140.
107.  Kaser, Das Ramische Zivi/prozessrecht, 193-197.
108. Wielant, Practijke Civile, titel 5, capita 1,4,7,17. Wedekind, Budrage. 83-88. Zie ook paragraaf 4

hiervoor.
109.   Grauwels. De burgerldke procedure, 174-179. Monballyu, Het Gerecht, 659-662.
110.     Van der Tanerijen, Boec van der loopender pract#ken. deel 2,8-22. Loovens. Practycke,  Stiel ende

Maniere van procederen, decl 2, 123-124. Gaillard, Le Conseil, decl 3.250-252. Lindemann e.a.,
Raad  van Brabant, deel 1, 30-31. Wedekind, Bijdrage. 82-89.

111.    Grauwels, De burgerh)ke procedure, 34-42, 153-155.
112. Loovens, Practycke. Sne/ende Maniere van procederen, dee12,122. Gaillard, Le consed. decl 3,246-

247, 249, 251, 254. Lindemann e.a., Raad van Brabant, deel 1. 35.
113. Wedekind, BU rage. 80, 82. 86, 91. J.W. Bosch, 'Aanteekeningen betreffende de rol-procedure bij

het Hof van Holland en den Hoogen Raad', Tijdschrift voor Rechtsgeschiedents. VI (1925) 457, 468.
VII (1927) 212.

114.   Monballyu, Het Gerecht, 658,663-664.
115. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1532-1533 (inv. nr. 190) 14-5-

1533.

116.   Ook in de artt. 21.9,22.9 en 22.11 komt de litiscontestatie voor.
117.  Van Soemeren. Collectanea, titel 2, art. 12. ongenummerd.
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118. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1528-1529 (inv. nr. 187).
119. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch. Rol van binnenzaken 1535-1536 (inv. nr. 193).
120. GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch. Rol van buitenzaken 1536-1540 (inv. nr. 349).
121.  Car. ord.. art. 9.
122. Derde 'abuus'.
123.   Repliek en dupliek worden onder andere vermeld in art. 9 Car. ord. en in art. 8 Alb. ord.
124. GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch, Rot van binnenzaken 1528-1529 (inv. nr. 187).

Volgens de dingrol dateren de eerste notities van vrijdag 10 oktober 1528. Dit zal echter vrijdag 9
oktober moeten zijn.

125.  Car. ord.. artt. 7.9, 25, 40.
126. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Herlogenbosch, Rol van binnenzaken 1535-1536 (inv. nr. 193).
127. Streekarchivariaat Peelland. RA Asten, Korte inleiding tot de praktijk in de Meierij van 's-Herto-

genbosch. cerste helft achttiende eeuw (inv. nr. 180) fol. 1-24. Het manuscript bevat ook nog enjge
memories op het houden van de rot en werd als zodanig al vermeld in noot 132 bij hoofdstuk I. Het
manuscript was vermoedelijk afkomstig van of bestemd voor de Astense schout. Jacobus Lozecaat.

128.    Zie voor adprimam M. van Hattum en H. Rooseboom. Glossarium van oude Neder/andse rechtster-
men (Amsterdam. 1977) 122.

129.   Verder is in art. 13 Alb. ord. sprake van een termijn ad secundam in verband met de bewijslevering
en in art. 36 Alb. ord. van een termijn ad primam in verband met de afwezigheid van de procureur.

13(). Zie paragraaf3.2 en noot 132 bij hoofdstuk I. Ik hebgebruik gemaakt van tdn van de exemplaren van
de memories bewaard in GA 's-Hertogenbosch, Collectic aanvullingen Oud archief. Stukken
betreffende de stad (inv. nr. 8046).

131.   Met N wordt de procureur bedoeld die namens de eiser in rechte optrad.
132. GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1748-1751 (inv. nr. 327), 1724-

1726 (inv. nr 318), 1793-1796 (inv. nr. 341). 1699-1700 (inv. nr. 313).
133. Parochie Heilige Petrus. Oirschot. Parochiearchief. Register Van Dooren-Van Baar, deel 1.55 ( fol.

28).

134. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Schepenprotocol 1547 (inv. nr. 30) fol. 1-17.
135.   RANB. RA Hoge Mierde, Lage Mierde. Hulsel, Rol 1558-1565 (inv. nr. 1), Rol 1565-1577(inv. nr.

2).

136. GA Helmond, RA Helmond, Rol 1579-1585 (inv. nr. 4). Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel,
RA Dinther, Rol 1595-1601 (inv. nr. 6). RANB, RA Hilvarenbeek, Diessen, Riel, Westelheers. Rol
1610-1611 (inv. nr. 3).

137. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Waalre, Valkenswaard. Rol 1683-1697 (inv. nr. 12).
138. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop. Schepenprotocol 1547 (inv. nr. 30) fol. 1-17.
139.   RANB, RA Lith. Rol 1551-1557 (inv. nr. 2).
140.  RANB, RA Hoge Mierde, Lage Mierde, Hulsel, Rol 1558-1565 (inv. nr. 1).
141. GA Helmond, RA Helmond. Rol 1579-1585 (inv. nr. 4). Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA

Heeze, Leende, Zesgehuchten. Rol 1587-1595 (inv. nr. 1).
142.   Art. 8 van de costumen van Bladel.
143.    Artt. 1.7 en 1.9 van de costumen van Asten. Art. 8 van de costumen van Geldrop en van Heeze en

Leende.

144. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop. Schepenprotocol 1547 (inv. nr. 30) 17-5-1538 (fol.
6v).

145.   RANB, RA Lith, Rol 1551-1557 (inv. nr. 2).
146. Parochie Heilige Petrus, Oirschot, Parochiearchief, Register Van Dooren-Van Baar. decl 1,25-73

(fol. 13-37) onder het kopje: 'Processe om een gedinge te leggen'.
147.   RANB, RA Lith, Rol 1686-1722 (inv. nr. 5).
148.   RANB, RA Oss, Rol 1697-1702 (inv. nr. 3).
149. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot. Rol 1716-1722 (oud inv. nr. 42).
150.   GA Helmond, RA Helmond. Rol 1720-1744 (inv. nr 58)
151. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Eindhoven. Rol 1780-1793 (inv. nr. 10)
152. Gaillard, Le conseil. decl 3.272-275. Grauwels. De burgerh)ke procedure. 197, 208, 211, 213.

Monballyu, Het Gerecht.  666-673.
153.   Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken. decl 2.145.146. Gaillard, Le conseil. deel 3.

255-258.268-269. Wedekind. Bijdrage. 93-95.

154. Wedekind, Bijdrage. 91-10().
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155.  Grauwels, De burgerlijke  procedure,  187.
156.  Monballyu, Het Gerecht, 665.
157.   Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken. deel 2,155, 161. Loovens, Practycke,  Stiel

ende Maniere van profederen. dee12. 159. 165-167. Gaillard, Le conseil, deel 3,269-272. Wedekind,
Bijdrage.99. Grauwels, De burgerlijke procedure. 187-188. Monballyu, Het Gerecht. 665-666.

158.   In 1555 deed de publikatie van het getuigenverhoor bij het Hof van Holland haar intrede. Gaillard,
Le conseil, deel 3.275,277-278,282-283. Wedekind, Bddrage, 110-112. Monballyu. Het Gerecht,
665-670. Grauwels, De burgerlijke procedure, \98. 201-204, 215. Art. 10 van het Eeuwig Edict uit
1611. Het Eeuwig Edict isonderandere afgedrukt in decostumeneditie van Scheffersuit 1717. Ik heb
het daaruit geraadpieegd

159. Wielant, Practijke Civile, titel 4, caput 17, nr. 6. Loovens. Practycke, Stiel ende Maniere van
procederen, deel 2,158,186. Gaillard, Le conseil, deel 3,268. Wedekind, Bijdrage, 102. Grauwels,

De  burgerlijke procedure. 196-197.
160.     Van der Tanerijen,  Boec  van der loopender practijken,  deel 2,158,189. Loovens, Practycke, Stiel

ende   Maniere  van procederen. decl 2, 188, 190. Gaillard, Le conseit, deel 3,283-285. Wedekind.
B#drage, 112-120. Grauwels, De burgerlijkeprocedure, 216-218. Monballyu, Het Gerecht, 673-676.

161.   Art. 10 Car. ord. spreekt over'thoon'. Het blijkt onder andere uit de artt. 11,15 en 19 Car. ord. dat
hiermee met name de leveringvan getuigenbewijs wordt bedoeld. Ik zal het woord'thoon' voortaan
als zodanig opvatten.

162. Vierde, vijfde en zesde 'abuus'. Zie ook het begin van art. 60 Car. ord.
163.   Car. ord., artt. 14, 60. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553 (inv. nr. A 524) fol.

98-99  (Sassen,  nr.  1366).
164.  Deze missive is onder andere te vinden in Christyn. Brabandts Recht. deel 2, 964 en in GA

's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Verzameling afschriften van turben, privile-
ges, plakkaten etc. (inv. nr. 7815) fol. 182-183.

165.    Bossche ord., artt. 7, 8.
166. Zie paragraaf 3.3 bij hoofdstuk II en paragraaf 5.2 bij dit hoofdstuk.
167.  Car. ord., 1527. art. 13.
168. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553 (inv. nr. A 524) fol. 98-99 (Sassen. nr.

1366).

169.    Bossche ord., art.  10.
170. Twaalfde 'abuus'.
171.  Bossche ord., artt. 3, 4, 8, 9.
172. Deze andere versie wordt eveneens bewaard in GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud

archief. Stukken betreffende de stad (inv. nr. 8046).
173. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch. Rol van binnenzaken 1663-1665 (inv. nr. 300) 4-3-

1664, 18-3-1664, 1-4-1664, 22-4-1664, 6-5-1664, 20-5-1664. 10-6-1664, 24-6-1664, 15-7-1664, 2-9-
1664.

174,   Car. ord., 1527, art. 13. Car. ord., 1530, art. 16. Volgens de Bossche ordonnantie uit 1530/1535-1558
werden in de 'reprochen' en 'salvatien' echter wei degelijk nieuwe feiten opgenomen, die op hun
beurt weer tot nieuwe bewijsvoering aanleiding gaven. Bossche ord., artt.  12,13.

175. De begrippen komen dan ook voor in de vier in paragraaf 4 van hoofdstuk I genoemde dingtalen.
176. GA 's-Hertogenbosch , Collectie aanvullingen Oud archief, Verzameling privileges etc. (inv. nr.

8395) turbe van 25-8-1553.
177. GA's-Hertogenbosch. Collectie aanvullingen Oud archief. Turben op de costumen van's-Hertogen-

bosch door mr. A. van Heurn (inv. nr. 7862) turbe van 7-11-1553, fol. 20-20v.
178. GA's-Hertogenbosch, RA's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1528-1529 (inv. nr. 187). De rol

werd doorgenomen van 9-10-1528 tot en met 7-12-1528. Op de rol van buitenzaken van 21 februari
1536 wordt wei melding gemaakt van de 'schutwaarheid'. Het betrof daar echter de beschrijving van
een procedure te Gemert. GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch, Rol van buitenzaken 1536-

1540 (inv. nr. 349) 21-2-1536. Ook in een vonnis van 14 mei 1540 is sprake van de 'principale' en de
'schutwaarheid'. Het betrof daar de beschrijving van een procedure voor de schepenen van Geldrop.
GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Register van vonnissen 1539-1541 (inv. nr. 444) 14-5-
1540.

179.  Art. 12 van de costumen van Oirschot komt niet voor in de Oirschotse bepalingen uit 1544, zoals

weergegeven in Parochie Heilige Petrus, Oirschot, Parochiearchief, Register Van Dooren-Van
Baar, deel 1, 311- 315 (fol. 158-160).
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180.    Blijkens de marginale samenvatting in de costumeneditie van Van Beusekom uit 1781 betreft art. 94
de  'Jura van appointementen tot comparitie en ten thoon'.

181. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Schepenprotocol 1547 (inv. nr. 30) Rol van Heeze uit
1536-1541. fol. 1-17. RANB, RA Hoge Mierde. Lage Mierde. Hulsel, Rol 1558-1565 (inv. nr. 1) 2-8-
1558 tot 7-5-1560. GA Tilburg, RA Tilburg, Goirle, Rol 1649-1650 (inv. nr. 41) november 1649-
november 1650. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Eindhoven, Rol 1745-1751 (inv. nr. 9) 1750.

182.     Het  woord   'warf   of   'werf   betekent  gerechtsplaats.   Verwijs   en Verdam, Middeinederiandsch
woordenboek.

183, Parochie Heilige Petrus. Oirschot, Parochiearchief. Register Van Dooren-Van  Baar, decl  1,  25-73
(fol. 13-37) onder het kopje: 'Processe om een gedinge te leggen'.

184. Parochie Heilige Petrus. Oirschot. Parochiearchief, Register Van Dooren-Van Baar, deel 1.25-73
(fol. 13-37) onder het kopje: 'Processe om een gedinge te leggen'.

185. Parochie Heilige Petrus, Oirschot. Parochiearchief, Register Van Dooren-Van Baar, deel 1,25-73
(fol. 13-37) onder het kopje: 'Processe om een gedinge te leggen'.

186. Parochie Heilige Petrus, Oirschot. Parochiearchief. Register Van Dooren-Van Baar, deel 1, 25-73
(fol. 13-37) onder de kopjes: 'Processe van alderley vonnisse' en 'Item: dit is die maniere van
tegenseggen der erffelijcheyt ende het pandt opgehouden is'.  Van Beresteyn, De jurisdictione. 91.

187. GA 's-Hertogenbosch , RA 's-Hertogenbosch. Losse civiele processtukken en dossiers daarvan
(inv.nr. 1147). Onder dit nummer worden nog meer voorbeelden van procedures uit de Meierij
bewaard, onder andere uit 1523 en 1527.

188. Parochie Heilige Petrus. Oirschot. Parochiearchief, Register Van Dooren-Van Baar, decl 1, 25-73
(fol. 13-37) onder het kopje:'Processe om een gedinge te leggen'.

189. Parochie Heilige Petrus, Oirschot, Parochiearchief. Register Van Dooren-Van Baar, decl 1,25-73
(fol. 13-37) onder het kopje: 'Vonnisse om eender gedinge te bannen'.

190.    Art. 3 van de costumen van Bladel. Am. 1.8 tot en met 1.11 van de costumen van Asten. Artt. 9,10.
16 van de costumen van Geldrop en Heeze en Leende.

191, Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Schepenprotocol 1547 (inv. nr. 30) Rol van Heeze,
Leende, 17-5-1538, 19-9-1538. 27-1-1539. GA Helmond, RA Helmond. Rol 1579-1589 (inv. nr. 4)
16-5-1579. 24-11-1580. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Heeze, Leende, Zesgehuchten, Rol
1587-1595 (inv. nr. 1) 11-3-1587, 22-4-1587.

192.   RANB. RA Hilvarenbeek, Diessen, Riel, Westelbeers. Rol 1610-1611 (inv. nr. 3). GA Till)urg. RA
Tilburg, Goirle. Rol 1627 (inv. nr. 30) 15-3-1627.

193. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Heeze. Leende, Zesgehuchten, Rol 1610-1613 (inv. nr. 1 a).
194. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot, Rol 1629 (oud inv. nr. 1). RANB, RA Hilvaren-

beek, Diessen, Riel, Westelbeers, Rol 1639-1640 (inv. nr. 4). Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA
Eindhoven, Rol 1654-1655 (inv. nr. 1).

195. Grauwels, De burgerlijke procedure, 218(a)-218(b). De bladzijden 217 en 218 komen tweemaal
voor.

196.     Van der Tanerijen,  Boec  van der loopender practuken,  deel  2, 172, 192-193. Loovens, Practycke,
Stiet ende Maniere van procederen, deel 2, 215-216. Gaillard, Le consed,  deel 3, 160-163, 254-255.
285.

197. Wedekind, Budrage, 118-119.

198.  Monballyu, Het Gerecht. 676.
199.  Grauwels. De burgerlijke procedure, 218(b)-222, 288-289.
200.  Grauwels, De burgerlijke procedure. 223-225,326.
201.   Volgens art. 46 Car. ord. moesten alle stukken in een linnen zak worden overgegeven.
202. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1528-1529 (inv. nr. 187).
203. Twaalfde 'abuus'. Car. ord., 1527, art. 14. Car. ord.. 1530. art. 17.
204.  Car. ord., artt. 26,33.
205.  Car. ord.. artt. 18, 49, 54. 55, 58.
206. Dertiende 'abuus'. Car. ord., 1527. art.  14.
207. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Register van vonnissen ordinaris 1682-1698 (inv. nr.

422).

208. GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch, Register van vonnissen ordinaris 1538-1539 (inv. nr.
412).

209. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch. Register van communicatoire vonnissen 1766-1771
(inv. nr. 437) en 1792-1807 (inv. nr. 439).
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210. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Register van communicatoirc vonnissen 1634-1649

(inv. nr. 431).
211. GA's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief. Turben op de costumen van's-Hertogen-

bosch door mr. A. van Heurn (inv. nr. 7862) turbe van 25-9-1563, fol. 16-16v.

212. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1535-1536 (inv. nr. 193).
213. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Schepenprotocol 1566-1570 (inv. nr. 31) rol van 9-5-

1566. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Heeze, Leende, Zesgehuchten, Rol 1587-1595 (inv. nr.
1) 6-7-1594.

214.   Art. 10 van de costumen van Bladel. Art. 4 van de costumen van Bergeijk en Eersel uit 1546. Artt.
16,27 van de costumen van Oirschot. Artt. 99,100 van de costumen van Reusel.

215. Parochie Heilige Petrus, Oirschot, Parochiearchief, Register Van Dooren-Van Baar, deel 1,25-73
(fol. 13-37) onder het kopje: 'Item: dit is die maniere van tegenseggen der erffelijcheyt ende het
pandt opgehouden is'.

216.   Art. 5 van de costumen van Bladel. Art. 7 van de costumen van Eindhoven.
217. Een voorbeeld van een vonnisregister is het volgende: Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Eind-

hoven, Register van vonnissen van schepenen van Eindhoven, Woensel. Gestel, Strijp en Stratum
1694-1703 (inv. nr. 16). Een voorbeeld van een vonnis op een dingrol is het vonnis door schepenen
van Eindhoven op 12 maart 1678 gewezen. Het vonnis begint met 'Gesien', waarna de schepenen
overwegen dat gelet op de procedure en mede gelet op het advies van rechtsgeleerden de vordering
moet worden afgewezen. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Rol 1677-1678 (inv. nr.
2).

218. GA Tilburg, Oud archief Tilburg, Concept voor een ordonnantie op de stijl en manier van procede-
ren voor de heerlijkheid Tilburg en Goirle (inv. nr. 91).

219. Zie bijvoorbecld de noot bij art. 11 van de costumen van Reusel in de costumeneditie van Van
Beusekom uit 1781.

220.  In de rechterlijke archieven van Bergeijk, van Bladel, Reusel en Netersel en van Hilvarenbeek,
Diessen, Riel. Westelbeerszijn geen dingrollen aanweziguit de periode rond 1675. In plaats daarvan
werden de volgende dingrollen geraadplcegd Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Bergeijk, Rol
1737-1776(inv. nr. 1). Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Bladel, Reusel, Netersel. Rol 1703-1711

(inv. nr. 1), Rol 1712-1722 (inv. nr. 2). RANB, RA Hilvarenbeek. Diessen, Riel, Westelbeers, Rol
1639-1640 (inv. nr. 4).

221.   Voor Maasland: RANB, RAOss, Rol 1686-1691 (inv. nr. 2) 23-4-1687. Streekarchivariaat Langs Aa
en Dommel, RA Dinther, Rol 1676-1689 (inv. nr. 17) 18-2-1682. RANB. RA Lith, Rol 1686-1722
(inv. nr. 5) 26-6-1687.
Voor het kwartier van Oisterwijk: RANB, RA Hoge Mierde. Lage Mierde. Hulsel, Rol 1679-1733

(inv. nr. 16) 6-11-1692. RANB, RA Oisterwijk, Rol 1670-1679 (inv. nr. 4) 3-11-1676. GA Tilburg.
RA Tilburg, Goirle, Rol 1675-1677 (inv. nr. 57) 25-11-1676.
Voor Kempenland: Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot, Rol 1672-1679 (oud inv. nr. 36)
8-6-1679. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Bergeijk, Rot 1737-1776 (inv. nr. 1) 4-4-1740.
Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Eersel, Rol 1678-1686 (inv. nr. 10) 17-1-1680. Streekarchief
Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven. Rol 1677-1678 (inv. nr. 2) 4-9-1677. Streekarchief Zuidoost-
Brabant, RA Waalre, Valkenswaard. Rol 1674-1683 (inv. nr. 11) 29-8-1675.
Voor Peelland: Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, RA Sint-Oedenrode, Rol 1683-1684 (inv.
nr. 22) 2-6-1683. GA Helmond, RA Helmond, Rol 1672-1679 (inv. nr. 51) 6-5-1677. Streekarchiva-
riaat Peelland, RA Asten, Rol 1675-1681 (inv. nr. 7) 9-7-1676. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA
Geldrop, Rol 1675-1682 (inv. nr. 7) 4-4-1675. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Heeze. Leende,

Zesgehuchten. Rol 1676-1681(inv. nr. 11)6-11-1680. RANB. RA Someren, Rol 1672-1678(inv. nr.
22) 5-2-1681.

222. Streekarchivariaat Peelland, RA Asten, Rol 1675-1681 (inv. nr. 7) 26-5-1677.
223. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Waaire, Valkenswaard, Rol 1683-1697 (inv. nr. 12).
224. GA Tilburg, RA Tilburg. Goirle, Rol 1679-1680 (inv. nr. 61) 3-4-1679.
225.  RANB, RA Someren. Rol 1678-1681 (inv. nr. 23) 5-2-1681.
226. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, RA Dinther, Rol 1676-1689 (inv. nr. 17) 18-2-1682.

Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Rol 1654-1655 (inv. nr. 1) 9-5-1654, 20-6-1654,
4-7-1654.

227. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Rol 1654-1655 (inv. nr. 1) 10-7-1655.
228.  RANB, RA Oisterwijk, Rol 1687 (inv. nr. 6).
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229. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Rol 1675-1682 (inv. nr. 7).
230.   RANB, RA Hoge Mierde, Lage Mierde, Hulsel, Rol 1679-1733 (inv. nr. 16). De andere plaatsen uit

het zuiden van Kempenland en uit het kwartier van Oisterwijk die Antwerpen als hun hoofdstad
beschouwden, zijn opgesomd in noot 23 bij hoofdstuk II. Zoals uit verwijzingen in noot 221 bij dit
hoofdstuk blijkt. bevatten de dingrollen van Hoge Mierde, Lage Mierde en Hulsel en van de andere
schepenbanken met Antwerps recht toch ook verwijzingen naar de Caroline en Albertine ordonnan-
ties.

Daarnaast ben ik ook een verwijzing tegengekomen naar de Albertine ordonnantie uit 1604 voor de
Brusseise Raad van Brabant. RANB, RA Oisterwijk, Rol 1680-1686 (inv. nr. 4) 13-3-1685.

231. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Rol 1654-1655 (inv. nr. 1), Rol 1677-1678 (inv. nr.
2), Rol 1692-1694 (inv. nr. 3), Rol 1696-1700(inv. nr. 4), Rol 1725(inv. nr. 5), Rol 1730-1731 (inv. nr.
6), Rol 1734-1736 (inv. nr. 7), Rol 1737-1742 (inv. nr. 8), Rol 1745-1751 (inv. nr. 9), Rol 1780-1793
(inv. nr. 10) 10-12-1791.

232. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel. RA Sint-Oedenrode. Rol 1760-1799 (inv. nr. 31) 15-1-1794.
Een late verwijzing naar de Caroline en Albertine ordonnanties is bijvoorbeeld ook nog te vinden in
GA Helmond, RA Helmond. Rol 1777-1810 (inv. nr. 60) 26-11-1807.

Noten Hoordstuk IV

1.   Zelfs de artt. 74 en 80 van het landrecht van de Veluwe gaan terug op de costumen van Mechelen. J.L.
Berns. Het Landrecht  van de Veluwe en Ve/uwezoom  van 1593 (Arnhem,  1884).
De (ontwerp)costumen van Mechelen werden geraadpleegd uit de in noot 89 bij hoofdstuk i genoemde
edities. Voor de costumen van Leuven werd gebruik gemaakt van Casier, Coutumes, 2-151.

2.  Gui(to Kisch. Der deutsche Arrestprozess. In seiner geschichilichen Entwicklung (Wenen-Leipzig.
1914) 17-18.24.31.43.

3.    Julius Wilhelm von Planck,  Das  Deutsche Gerichtsverfahren  im  Mittelatter.  Nach dem Sachsenspiegel
und den verwandten Rechtsquellen (2 dln: Braunschweig, 1879, herdruk, Hildesheim-New York, 1973)
dea  2,370.   Hans  Rudorif,  Zur   Rechtsstellung   der   Gaste   im   mittelatterlichen  stadtischen   Prozess.
Vorzugsweise nach Norddeutschen Quellen (Breslau, 1907) 41, 89. Hans Planitz, 'Studien zur Ge-
schichte des deutschen Arrestprozesses.  Der Arrest gegen den fugitivus', Zeitschrift der Savigny-
Stiftung  fur Rechtsgeschichte, germanistische Abteilung, XXXIV (1913) 136. Kisch, Der deuache

Arrestprozess,14.
4.   Adoph Wach, Der Arrestprocess  in seiner geschichilichen  Entwicklung.  Erster Theil.  Der italienische

Arrestprocess (Leipzig, 1868) 47, 111. Het arrest onder medeburgers had zich in Italie al eerder tot een
'Sicherungsarrest' ontwikkeld. Wach heeft zelf nooit het tweede deel over het Duitse arrestproces
geschreven. Het boek van zijn leerling Kisch kan als zodanig worden beschouwd.
Vergelijk Max Rintelen,  Schuldhaft und  Einlager  im Volistreckungsverfahren  des altniederlandischen
und sdchsischen Rechies (Leipzig, 1908)  104.

5.     Kisch, Der deutsche A rrestprozess,  18, 41-42, 105-111, 187. Rudorff, Zur Rechtsstellung der Gdste, 96.
Wach, Der Arrestprocess,  103.

6. Van Kuyk, 'Rechtsingang', LXXI (1910) 380-381. Siegfried Rietschel, Markt und Stadz in ihrem
rechtlichen Verhaltnis. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Stadiverfassung (leipzig. 1891).
Kisch, Der deutsche Arrestprozess, 163-167. Zie Rudorff, Zur Rechtsstellung der Gdste. 111-146.

7. Planitz. 'Studien zur Geschichte des deutschen Arrestprozesses', 49-55, 61-62. 76. 123, 135-136. Von
Planck ging uit van het arrest van de persoon van de debiteur. Planitz meende dat Von Planck daarom
zijn toevlucht moest zoeken tot een gewrongen constructie om het arrest van een zaak te kunnen
verklaren. Wach schreef een boek over het Italiaanse arrestproces, dat volgens hem gebaseerd was op
de buitengerechtelijke inpandgeving der Langobarden. Planitz meende dat deze opvatting, toegepast
op   de Duitse situatic,   wei het bestaan   van het zakenarrest   kon   verklaren.   maar  niet   van   het
personenarrest.

8.   Kisch, Der deutsche Arrestprozess. 30-31, 65-66. Van Kuyk. 'Rechtsingang', LXXI (1910) 370.
9.   Van Kuyk, 'Rechtsingang'. LXXI (1910) 375-376. Rudorff meende dat de tussen afzonderlijke steden

gesloten verdragen meestal slechts het uitsluiten van het zogenaamde 'Repressalienarrest' betroffen.
Dit arrest hield in dat medeburgers van de debiteur werden gearresteerd. Rudorff. Zur Rechtsstellung
der Gaste, 44-45,64-65,99.

10.  Artt. 3.2,3.3. 3.4. 3.6 van de costumen van Mechelen. Artt. 3.2,3.3,3.4,3.6 van de costumen van
Leuven. Grauwels. De burgerlijke procedure. 251-252.
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11.  Art. 3.7 van de costumen van Mechelen. Art. 3.7 van de costumen van Leuven.
12.  Christinaeus. /n leges municipales, titel 3. art. 2. nr. 9.
13.  Art. 3.1 van de costumen van Mechelen.
14.  Art. 5.11 van de costumen van Mechelen.
15.  Art. 3.1 van de costumen van Leuven. Zie voor de competentie van het lakengilde: Grauwels, De

burgerlijke procedure. 117-118.
16.  Toch zijn er onderlinge verschillen. Het voornaamste verschilpunt is wei dat in de oudste redactic

alleen sprake is van het arresteren in 's-Hertogenbosch. Noot 7 bij hoofdstuk II.
Het arrest verschilde in oorsprong van de gijzeling doordat de debiteur onder dwangonder arrest werd
gesteld. terwijl hij vrijwilligin gijzelingging. De gijzelingis na verloop van tijd geen volledig vrijwillige
daad gebleven. A.S. de Bitcourt. Kort begrip van  het oudvaderlands  burgerlijk recht (70 dr. bewerkt
door H.F.W.D. Fischer, Groningen, 1967) 281-282.

17.   Ditwasinverbandmet deschadediedegearresteerde zoukunnenlijden. Van Soemeren. Collectanea.
titel 5. art. 7, nrs. 3 en 4. Art. 3.7 van de costumen van Leuven.

18.  Met de debiteur zal hier met name de debiteur van buiten zijn bedoeld.
19.    In 1328 verleende hertog Jan III de stad al een vrije weekmarkt. Jacobs. Justitie en politie.141. Enkele

andere privilegeszijn: het privilege van 25 september 1403, van 22 augustus 1515 en van juli 1540. Deze
privileges zijn bewaard in GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 291,
700, 790. Het verbod om tijdens marktdagen te arresteren komt uitdrukkelijk ter sprake in een
verordening van de Brusselse Raad van Brabant van 8 oktober 1587 en in een verklaring van enige
groenroeden. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 912, 1030.

20.   Van Soemeren, Collectanea, titel 5. art. 6, nr. 1. Kaser. Das Romische Zivilprozessrecht. 210-211,452-
453,463-464.

21.  Van Soemeren, Collectanea. titel 5, art. 6. nr. 11.
22.  Van Soemeren. Collectanea. titel 5, art. 1. nr. 6.
23.  De gedachte dat Bossche poorters en hun goederen alleen door de Bossche schepenbank zouden

kunnen worden berecht. vinden we ook terug in de artt. 2.1 en 2.2 van de Bosschc costumen. Deze
bepalingen werden in het kader van de beschrij fbrieven behandeld in paragraaf 2.2 van hoofdstuk Ii.

24.  Krom en Sassen, ed. Oorkonden, 81-84 (nr. LXIII), 115-118 (nr. LXXXIX)
25.   Kisch, Der deutsche Arrestprozess. 13-15. Van Kuyk, 'Rechtsingang', LXXI (1910) 387. Rudorff, Zur

Rechtsstellung  der Gaste, 100-103. HansPlanitz,  Die Verm6gensvolistreckung im deutschen mittelalter-
h'chen Recht. Erster Band. Die Pfdndung (Leipzig, 1912) 172-173.

26   Art. 3.1 van de costumen van Mechelen.
27.  Art. 3.2 van de costumen van Mechelen.
28.  Art. 3.4 van de costumen van Mechelen.
29.   Art. 3.4 van de costumen van Leuven. Deze bepaling spreekt, anders dan de costumen van Mechelen,

zowel over de debiteur van buiten als over die van binnen.
30.   Grauweis. De burgerlilke procedure, 60-61.
31. Het begin en het slot van art. 5.2 van de Bossche costumen zijn verwant aan de artt. 3.2 van de

costumen van Mechelen en Leuven. Het middengedeelte van art. 5.2 is ontleend aan de artt. 3.4 uit
Mechelen en Leuven. Het feit dat in de Bossche costumen twee bepalingen tot adn zijn samengevoegd,
is er de oorzaak van dat de Bossche bepaling niet loopt

32.    Van Soemeren, Collectanea, titel 5, art. 1. nr. 2.
33.  Van Soemeren, Collectanea, titel 5, art. 1. nr. 3.
34.  Van Soemeren, Collectanea. titel 5. art. 1. nr. 2.
35.   Jacobs, Justitie en politie, 103-104.
36.  Artt. 3.1, 3.3 en 3.8 van de costumen van Sint-Oedenrode uit circa 1600. In art. 18.2 wordt. in

navolging van art. 20.2 van de Bossche costumen uit 1606. de groenroede als uitvoerder genoemd.
37.  Artt. 3.5. 13.2, 13.7 van de costumen van Mechelen. Zie ook art. 3.5 van de costumen van Leuven.
38.   Art. 13.4 en de aanhef van art. 13.1 van de costumen van Mechelen.
39.    Volgens art. 3.8 van de costumen van Leuven moest de crediteurop de eerste gerechtsdag na het arrest

verklaren waarom hij de persoon of het goed had laten arresteren.
40.    Rudorff, Zur Rechaste#ung der Gasw,  98.  Van Kuyk. 'Rechtsingang',  LXX1  ( 1910) 393-394. Kisch,

Der  deutsche  Arrestprozess.  40-41.
41.  Kisch. Der deutsche Arrestprozess, 125-127. Wach. Der Arrestprozess. 166-176.

42.   Art. 5.5 van de Bossche costumen isontleend aan art. 3.5 van decostumen van Mechelen,art. 20.3 aan
het slot van art. 13.2 en art. 20.7 aan art. 13.17.
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43.  GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1539 (inv. nr. 197) 18-11-1539.

GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van binnenzaken 1579-1580 (inv. nr. 238) 9-12-
1579. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch. Rol van binnenzaken 1629-1631 (inv. nr. 285)
13-5-1631.

44. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Eindhoven, Rol 1654-1655 (inv. nr. 1).
45.  GA Tilburg, RA Tilburg. Goirle, Rol 1675-1677 (inv. nr. 57).
46.  RANB, RA Oss, Rol 1686-1691 (inv. nr. 2)
47. Zie paragraaf 9 en noot 220 bij hoofdstuk IlI.

Uit de hieronder vermelde rechterlijke archieven heb ik de aangegeven jaren geraadpleegd.
Voor Maasland: RANB, RA Oss, Rol 1686-1691 (inv. nr. 2), Rol 1697-1702 (inv. nr. 3) 1686-1702.
Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, RA Dinther, Rol 1667-1710 (inv. nrs. 16-18) 1675-1700.
RANB. RA Lith, Rol 1686-1722 (inv. nr. 5) 1686-1700.
Voor het kwartier van Oisterwijk:  RANB,  RA Hoge Mierde, Lage Mierde. Hulsel, Rol 1679-1733
(inv. nr. 16) 1679-1700. RANB, RA Oisterwijk. Rol 1670-1690 (inv. nrs. 4-8) 1675-1690. RANB, RA
Hilvarenbeek, Diessen. Riel, Westelbeers, Rol 1610-1611 (inv. nr. 3), Rol 1639-1640 (inv. nr. 4) 1610-
1611, 1639-1640. GA Tilburg, RA Tilburg, Goirle. Rol 1675-1688 (inv. nrs. 57-64) 1675-1684.
Voor Kempenland: Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Oirschot, Rol 1672-1700 (oude inv. nrs.
36-38) 1675-1700. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Bergeijk. Rot 1737-1776 (inv. nr. 1) 1737-
1762. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eersel. Rol 1678-1686 (inv. nr. 10), Rol 1703 (inv. nr. 11),
Rol 1714-1744 (inv. nr. 12) 1678-1686, 1703. 1714-1744. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eind-
hoven, Rol 1677-1678 (inv. nr. 2). Rol 1692-1694 (inv. nr. 3). Rol 1696-1700 (inv. nr. 4) 1677-1678,
1692-1694, 1696-1700. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Bladel, Reusel. Netersel. Rol 1703-1722
(inv. nrs. 1-2) 1703-1722. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Waalre, Valkenswaard, Rol 1674-1717
(inv. nrs. 11-13) 1675-1700.
Voor Peelland: Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, RA Sint-Oedenrode, Rol 1675-1677 (inv.
nrs. 16-17). Rol 1679-1686 (inv. nrs. 18-23). GA Helmond, RA Helmond, Rol 1672-1687 (inv. nrs.
51-52) 1675-1687. Streekarchivariaat Peelland, RA Asten. Rol 1669-1690 (inv. nrs. 6-9) 1675-1690.
Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop. Rol 1675-1695 (inv. nrs. 7-9) 1675-1695. Streekarchief
Zuidoost-Brabant, RA Heeze, Leende, Zesgehuchten, Rol 1676-1693 (inv. nrs. 11-12) 1676-1693.
RANB, RA Someren, Rol 1672-1691 (inv. nrs. 22-26) 1675-1690.

48. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, RA Dinther, Rol 1676-1689 (inv. nr. 17).
49. RANB, RA Oss, Rol 1686-1691 (inv. nr. 2).

50.    GA Tilburg, RA Tilburg. Goirle, Rol 1679-1680 (inv. nr. 61).
51.    GA Tilburg, RA Tilburg, Goirle, Rol 1683-1688 (inv. nr. 64).
52. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven. Rol 1677-1678 (inv. nr. 2).

53. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Geldrop. Rol 1675-1682 (inv. nr. 7).
54. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Geldrop, Rol 1682-1687 (inv. nr. 8).
55. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Bladel, Reusel. Netersel, Rol 1712-1722 (inv. nr. 2). Zie noot

230 bij Hoofdstuk III.

Noten Hoofdstuk V

1.  Op grond van het Bossche schepenprotocol concludeert Spierings in haar dissertatie dat vanaf de
vijftiende eeuw het onroerend goed op een andere wijze werd bezwaard dan voorheen. Daarv66r werd
het grondbezit uitgegeven tegen erfpacht of erfcijns. De eigenaarontving dan een vergoeding voor het
gebruiks- en genotsrecht dat hij de erfpachter had afgestaan. Vanaf de vijftiende eeuw was het de
eigenaar zelf die zijn grondbezit bezwaarde en daarvoor aan een ander rente was verschuldigd. Deze
manier van belasten van het eigen grondbezit door de eigenaar. die men nu grondrente pleegt te
noemen, bleef men destijds toch aanduiden als erfcijns en crfpacht. Spierings, Het schepenprotocol,
223.

2.  De gedrukte costumen van Antwerpen uit 1582, de impressae. lenen zich beter dan de costumen van
bijvoorbeeld Leuven voor het maken van vergelijkingen. De costumen worden geraadpleegd uit De
Longe, Coutumes. deel 2,2-597. Zie over de Impressae·. Gotzen, 'De costumiere bronnen', 105-113.

3.     Kappelhof.  De  belastingheffing.  268.
4. Spierings, Het schepenprotocol, 163-169. De gegevens van Spierings betreffen het einde van de

veertiende en het begin van de vijftiende eeuw.
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5.   Zie de voorlopige inventaris van het rechterlijk archiefvan 's-Hertogenbosch. Het laatste protocol van
processen-verbaal van uitwinning bevat na 1753 nog enkele gegevens uit 1791 en 1801. GA 's-Herto-

genbosch. RA 's-Hertogenbosch, Protocol van processen-verbaal van uitwinning 'Vonnisboek' 1713-
1753+1791+1801 (inv. nr. 1817).

6.  GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Akten omtrent 's-Hertogenbosch en de
Bossche Meierij, tweede helft zeventiende-einde achttiende eeuw (inv.  nr. 8279 II) resolutie van de
Bossche stadsregering van 11-3-1789. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsre-

gering 1788-1790 (inv. nr. A 200) 12-2-1789, 17-2-1789, 26-2-1789, 27-2-1789, 6-3-1789.

Godding wijst op de zorg van de overheden voor de gebouwen die als onderpand waren verbonden.

Philippe Godding, 'Droit et paysage urbain: les repercussions du systtme hypothecaire dans les Pays-
Bas  mdridionaux', Annates de  la socitt# d'archtologie de  BruxeUes,  LVIII (1981) 91-102.

7. Godding, 'Les conflits', 308-315. Coopmans, 'De onderlinge rechtsverhoudingen', 94-98. F.F.X.
Cerutti, 'De institutionele geschiedenis der stad tijdens de Nassau's' in: F.F.X. Cerutti e.a., ed.
Geschiedenis van Breda (Tilburg, 1952) 193. Zie paragraaf 2.1 bij hoofdstuk II.

8.  Art. 34.1 van de costumen van Antwerpen. Deze en enkele volgende citaten uit de costumen van

Antwerpen zijn uit de editie-Christyn.
9. Artt. 30.1-30.9 van de costumen van Antwerpen. Volgens art. 30.3 mochten debiteuren uit het

kwartier van Antwerpen eveneens worden gedaagd vanwege geldschulden waaraan een persoonlijke
verplichting ten grondslag lag. De crediteur kon volgens art. 30.6 niet alleen de debiteur-eigenaar van
het onroerend goed beschrijven. maar ook de gebruiker ervan.

10.   De artt. 21.7, 8, 9, 14, 15 en 16 uit de derde redactie zijn nieuw. De artt. 21.1, 2, 3 en 6 komen ook al
voor in de oudere optekeningen, zij het met afwijkingen. Sommige bepalingen uit de derde redactie

zijn korter, andere langer.
11.  Van Soemeren, Collectanea, titel 21, art. 1, nr. 1.
12.  Zie noot 1 hiervoor.
13.    Art. 21.1 van de Bossche costumen uit 1606. Dc aangehaalde bepaling uit de Raminge (art. 8) is ook in

de costumen uit 1606 overgenomen, namelijk in de artt. 10.7 en 10.8.
14.  Art. 21.1 van de Bossche costumen uit 1606. In de editie-Christyn staat abusivelijk: 'soo verre den

debiteur gedaecht'. Dit moet zijn: 'sonder...'.
15.  Van Soemeren, Collectanea, titel 21, art. 1, nr. 13.
16.  Van Soemeren, Collectanea, titel 21, art. 1, nr. 12.
17. Spierings, Het schepenprotocol, 45 merkt op: 'De term 'richten' heeft de betekenis dat krachtens

uitspraak van schepenen iemand in zijn eis ten opzichte van zijn debiteur in het gelijk is gesteld. Het
signet bood de mogelijkheid tot executie over te gaan.' Mijns inziens wijst het 'richten' echter op het

inbeslagnemen  van het onderpand,  of het aanhouden  van de persoon  van de debiteur. Stallaert,
Glossarium van verouderde rechtstermen definieert het verwante woord 'aenrichtinge' uit art. 21.10
namelijk als: 'gerechtelijke tenuitvoerlegging, aanhouding of inbeslagneming'. Zie ook paragraaf 3.2
hierna.

18. Dit citaat betekent: 'Gelezen in tegenwoordigheid van de schepenen N.N.N., op ...(dag) van het jaar
...'. Van Soemeren. Collectanea, titel 21, art. 1. nr. 14.

19.   Van Soemeren, Collectanea, titel 21, art. 2, nr. 2. Zie ook het privilege dat door hertogin Johanna op 25

september 1403 aan 's-Hertogenbosch werd gegeven. Volgens dit privilege zou drie dagen na een
vonnis een bezegelde akte worden uitgereikt. Dit privilege is door Ant. van Beusekom afgedrukt in
Zijn Verzameling van placaten.

20.    Van Soerneren. Collectanea, titel 21, art. 2, nr. 3.
21. Daarnaast werden ook akten gepasseerd inzake onroerend goed in de grensgebieden van de Meierij

gelegen. Zie art. 21.6 van de Bossche costumen uit 1606 en paragraaf 2.2 bij hoofdstuk Il.
22.   GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Turben op de costumen van 's-Hertogen-

bosch door mr. A. van Heurn (inv. nr. 7862) turbe van 14-11-1555, fol. 22v-23v.
23.   GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Turben op de costumen van 's-Hertogen-

tx)sch door mr. A van Heurn (inv. nr. 7862) turbe van 11-1-1625, fol. 167v-169v. Zie ook Spierings, Het
schepenprotocol, 144.

24.  GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Turben op de costumen van 's-Hertogen-
bosch doormr. A. van Heurn (inv. nr. 7862) turbe van 9-2-1537, fol. 273v-274v. Zieook Spierings, Her

schepenprotocol,  227.
25.  GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Turben op de costumen van 's-Hertogen-

bosch door mr.  A. van Heurn  (inv.  nr. 7862) turben van 4-2-1540, fol. 272-273v, van 29-7-1545,  fol.
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62v-63v. van 22-4-1552, fol. 17v-18 (van de samenvatting), van 28-5-1555, fol. 35-35v, van 14-11-1555.
fol. 22v-23v. Zie ook art. 21.16 van de costumen, alsmede Van Soemeren. Collectanea, titel  21.  art.  8.
nr. 2 en titel 21, art. 9, nr. 2. Stallaert. Glossarium van verouderde rechbtermen definieert aan de hand
van art. 21.14 de 'leste herbrenger' als 'de laatste betaler eener jaarlijksche schuld'.

26. Artt. 21.7-21.9 van de costumen uit 1606. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch. Rol van
ingeboden zaken 1664-1670 (inv. nr. 399) 3-2-1665. De zaak was op 2-12-1664 voor het eerst op de rol
gezet, maar toen aangehouden tot 3-2-1665.

27. Ook in dingrollen van schepenbanken waarvan geen costumen bekend zijn. zijn voorbeelden van
brieflezing te vinden: Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel. RA Dinther. Rol 1676-1689 (inv. nr.
17)16-7-1681. RANB, RA Hoge Mierde. Lage Mierde. Hulsel, Rol 1679-1733(inv. nr. 16)21-10-1693.
RANB, RA Hilvarenbeek, Diessen. Riel, Westelbeers. Rol 1639-1640(inv. nr. 4)27-10-1639. RANB.
RA Someren, Rol 1672-1678 (inv. nr. 22) 9-2-1672.

28. Het lezen van schepenbrieven was volgens art. 5 van de costumen van Eindhoven tijdens het
jaargeding kostbaarder dan tijdens een gewone zitting. Volgens Verwijs en Verdam, Middelneder-
landsch woordenboek.wordt met 'erf-rogghe' een hoeveelheid rogge bedoeld die jaarlijks als cijns of
pacht moest worden uitgekeerd.

29. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Rol 1677-1678 (inv. nr. 2) 11-12-1677.
30. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot, Rol 1667-1668 (oud inv. nr. 33) 22-2-1668.
31.   Art. 13 van de costumen van Bergeijk en Eersel uit 1546 en de artt. 7, 13 en 14 van de costumen van

Bergeijk en Eersel uit 1606.
32. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eersel, Schepenprotocol 1548-1558 (inv. nr. 18) akte van 20-2-

1557. fol. 22v. Een akte van 5-7-1557, fol. 45-45v, geeft een ander voorbeeld.
33. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eersel, Rol 1665-1666 (inv. nr. 6) 9-12-1665.
34. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eersel. Rol 1665-1666 (inv. nr. 6) 24-3-1666 en 8-4-1666. Rol

1667-1668 (inv. nr. 8) 18-1-1668. Zie ook Streekarchie f Zuidoost-Brabant. RA Eersel. Schepenproto-
col 1663-1666 (inv. nr. 24) akte van 21-2-1665, fol. 105v-106.

35.  Zie voor de schepenbanken uit Kempenland en het kwartier van Oisterwijk die Antwerpen als hun
hoofdplaats beschouwden. noot 23 bij hoofdstuk Il.

36.  Art. 14 van de costumen van Bladel.
37.  Art. 38 van de costumen van Reusel.
38. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Bladel, Reusel, Netersel, Rol 1703-1711 (inv. nr. 1) 1-5-1708.

Andere voorbeelden staan op dc rol van 18-9-1708 en van 30-10-1708.
39. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel. RA Sint-Oedenrode. Rol 1687-1689 (inv. nr. 24) 12-11-

1687. Deze casus komt ook nog aan de orde in RA Sint-Oedenrode, Protocol van transporten en
geloften 1686-1694 (inv. nr. 131) akte van 20-4-1689, fol. 79-80.

40.  GA Helmond, RA Helmond, Rol van het jovisgerecht 1663-1668 (inv. nr. 78) 1-7-1663. Een ander
voorbeeld geeft GA Helmond. RA Helmond, Rol van het jovisgerecht 1668-1671 (inv. nr. 79) 23-5-
1669.

41.  GA 's-Hertogenbosch. Collectie aanvullingen Oud archief, Tot een band verenigde turben betref-
fende de costumen van 's-Hertogenbosch en van plaatsen in de Meierij etc., achttiende eeuw (inv. nr.
7864) turbe van 8 en 9 mei 1643, fol. 59-61v.

42. Streekarchivariaat Peelland. RA Asten. Rol 1669-1675 (inv. nr. 6) 5-3-1670.
43. Streekarchivariaat Peelland. RA Asten, Rol 1675-1681 (inv. nr. 7) 26-5-1677. Andere voorbeelden

zijn te vinden in Streekarchivariaat Peelland. RA Asten, Rol 1669-1675 (inv. nr. 6) 3-9-1670,1-10-1670
en 12-11-1670.

44. Streekarchivariaat Peelland, RA Asten, Rol 1669-1675(inv. nr. 6) 12-11-1670. Opderol van 1-10-1670
staat een ander voorbeeld genoteerd. Op deze datum werd nog een extract uit een protocol overgelegd
om voldoening te vorderen van een geldschuld.

45. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Rol 1682-1687 (inv. nr. 8) 11-6-1682.
46. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Rol 1669-1671 (inv. nr. 5) fol. 135. Zie bijvoorbeeld

ook Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Heeze. Leende, Zesgehuchten. Rol 1668-1675 (inv. nr. 10)
15-1-1669.

47. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Heeze, Leende, Zesgehuchten. Schepenprotocol 1585-1589

(inv. nr. 82) akte uit februari 1588, fol. 6lv.
48. Artt. 34.1-34.3, 34.9, 34.10, 34.12, 30.9. 30.11 van de costumen van Antwerpen.
49.  Artt. 21.4, 21.10-21.12.22.1 van de Bossche costumen uit 1606.
50.   De artt. 22.4-22.6 van de Bossche costumen zijn ontleend aan de artt. 13.39-13.41 van de costumen van

Mechelen
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51.   Dit was volgens Van Soemeren in strijd met het geschreven recht en met de costumen van Mechclen
(art. 13.28). Van Soemeren, Collectanea, titel 21. art. 4, nr. 11. In de Meierij werd blijkbaar eerst op
roerend goed verhaal uitgeoefend. Zie bijvoorheeld: Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA WaaIrc,
Vaikenswaard, Rol 1683-1697 (inv. nr. 12) 24-1-1686 en RA Oirschot, Rol 1672-1679(oud inv. nr. 36)
fol. 523,524.

52.  Art. 23.1 van de Bossche costumen. Zie noot 17 hien'oor. Spierings, Het schepenprotocol. 120
53.  Artt. 23.2,23.4 van de costumen uit 1606.
54. Stadsrecht 1185/1195, art. 18. Stadsrecht 1284, artt. 16. 55. Stadsrecht 1330. art. 6. Spierings, Het

schepenprotocol, 14-75.  F.F.X.  Cerutti,  Hoofdstukken  uit  de  Nederlandse  Rechtsgeschiedenis  (uilge-

geven door G.C.J.J. van den Bergh, Nijmegen, 1972) 178, 193. Zie paragraaf 3.2 bij hoofdstuk Il.
55.  GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Protocol van processen-verbaal van uitwinning. 'Von-

nisboek' 1642-1659 (inv. nr. 1810). Op 17 januari 1642 werden de erven voorde eerste maal 'geboden'
'Gebieden' betekent: afkondigen, openbaar maken. Stallaert, Glossarium van verouderde rechister-
men. Op de rol van het jaargericht uit bijvoorbeeld circa 1550 staat niets aangetekend over het beslag
op onroerend goed. Dit gebeurde namelijk in de 'vonnisboeken' die vanaf 1365 worden bewaard. GA
's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Rol van het jaargericht 1537-1552 (inv. nr. 185).

56.   Artt. 23.2,23.5,23.6 van de costumen uit 1606. Van Soemeren, Collectama, titel 23, art. 5, nrs. 2.3.4.
57.  Van Soemeren, Collectanae. titel 23, art. 6, nr. 1.
58.  Volgens art. 23.6 moest terstond worden verkocht. Van Soemeren, Collectanea. titel 23, art. 6, nr. 3.

spreekt over een spoedige verkoop. Als de schuld was betaald, mocht het onderpand volgens art. 23.7
niet meer worden verkocht.

59. Deze passage komt voor in drie van de vier dingtalen die werden behandeld in paragraaf 4 van
hoofdstuk I. Alleen in de tweede, daargenoemde dingtaal ontbreekt de passage. Artt. 23.2,23.6.23.8-
23.10. Van Soemeren, Collectanea. titel 23. art. 9, nr. 1.

60.    GA  's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Protocol van processenverbaal van uitwinning.  'Von-
nisboek' 1642-1659 (inv. nr. 1810) het eerste geval; Tot banden verenigde minuten van vestakten na
uitwinning 'Instrumentboek' 1565-1572 (inv. nr. 1818), 1613-1634 (inv. nr. 1822), 1655- 1659 (inv. nr.
1825); Tot een band verenigde minuten van koopcondities. 'Slijtingen 1579-1595 (inv. nr. 1861). Art.
23.8 van de costumen uit 1606.

61.   RANB, RA Oisterwijk, Momboirrekeningen. evictierekeningen etc. (inv. nr. 109) rekening uit circa
1657 vanwcge de evictie door Jan Janssen Lombarts. RANB, RA Hilvarenbeek, Diessen, Riel,
Westelbeers, Rekeningen van insolvente boedels, evictierekeningen etc. (inv. nr. 250) rekening uit
circa 1677 vanwege de evictie door Mechtelt Philips de Weert. Ook in Lith was de 'coop aan 's richters
roede' bekend. RANB, RA Lith. Rol 1686-1722 (inv. nr. 5) 26-4-1691. Art. 23.8 van de Bossche
costumen uit 1606.

62. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot, Register van opwinningen of evictien 1668-1739 (oud
inv. nrs. 62-63). Op de rol van het jaargeding uit 1667-1668 is de bekendmaking van het beslag nict
aangetekend. RA Oirschot, Rol 1667-1668 (oud inv. nr. 33). Verderop in het Register van opwinnin-
gen of evictien wordt de eerste (ver)koop na de beslaglegging niet meer zo duidelijk vermeld.

63. Stallaert. Glossarium  van  verouderde rechtstermen, definieert het aan het pandhalen verwante pand-
steken als: als pand een graszode of aardkluit afsteken. Ter illustratie worden de artt.  1.20 en 1.21 van
de costumen van Asten aangehaald.

64. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Rol 1677-1678 (inv. nr. 2).
65.  Verwijs en Verdam, Middelneder/andsch woordenboek. Zie bijvoorbeeld ook de aantekening op de

rol van Asten van 30-10-1669, die hierna wordt vermeld. Streekarchivariaat Peelland, RA Asten, Rol
1669-1675 (inv. nr. 6).

66. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Schepenprotocol 1548-1554 (inv. nr. 30) akte van
15-10-1549, fol. 71, akte van 22-10-1549. fol. 72, akte van 29-11-1549. fol. 74, akte van 10-1-1550, fol.
76, akte van 2-6-1550, fol. 95v, akte van 17-5-1552, fol. 183v, akte van 20-3-1553. fol. 228v, akte van
21-3-1553, fol. 229. Blijkens een akte van 14-2-1545 was het de zoon van de evicteur die kocht en
verkocht. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Eindhoven. Schepenprotocol 1538-1544+1544-1547
(inv. nr. 29) akte van 14-2-1545, fol. 19.

67. Vergelijk Van Soemeren, Collectanea. titel 23, artt. 8-10, nr. 4. Hij stelt daar dit probleem voor
's-Hertogenbosch aan de orde: 'Respondeo hoc sit  propter autoritatem iudicis et publicam venditionem,
quae solent collusionem repellere' . De verkoper en de koper konden dus in den persoon zijn verenigd,
omdat er sprake was van een openbare verkoop door rechterlijke tussenkomst.

68. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Schepenprotocol 1688-1692 (inv. nr. 55) is tot fol. 85
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doorgenomen. Op 16 april 1660 werd nog weI een verkoop aan de kerkering geregistreerd. Het was de
vorster die de koop aanhield en deze vervolgens aan de evicteur liet. Streekarchief Zuidoost-Brabant.
RA Eindhoven, Schepenprotocol 1659-1663 (inv. nr. 47) akte van 16-4-1660. fol. 131-131 v.

69. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven. Evictierekening (inv. nr. 1213): 'den 24 october
1696 voor middagh gevaceert aen den kerckenringh om 't pant te vercoopen'. Zie bijvoorbeeld ook de
evictierekeningen nrs. 1165, 1177, 1181, 1184, 1185. 1187.

70.  Artt. 13,14 van de costumen van Bergeijk en Eersel uit 1546. Art. 7 van de redactie uit 1606.
71. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eersel. Rol 1665-1666 (inv. nr. 6). Op 13 januari 1666 zou het

pand voor de tweede maal voor het gerecht moeten zijn gebracht. Op de rol staat dit echter niet
vermeld.

72. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Bladel, Reusel, Netersel, Rol 1703-1711 (inv. nr. 1).
73.   RANB. RA Hoge Mierde, Lage Mierde. Hulsel. Rol 1679-1733 (inv. nr. 16) 14-11-1680. Streekarchief

Zuidoost-Brabant, RA Waalre, Valkenswaard, Rot 1683-1697 (inv. nr. 12) 12-7-1686.
74. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel. RA Sint-Oedenrode. Rol 1657-1660 (inv. nr. 8). Zie

bijvoorbeeld ook de rol uit 1687-1689 (inv. nr. 24) 26-11-1687. 10-12-1687, 7-1-1688.
75. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, RA Sint-Oedenrode. Rol 1687-1689 (inv. nr. 24) is doorge-

nomen van 23 juli 1687 tot 19 mei 1688. Uit deze dingrol komt het volgende voorbeeld: 'ende heeft

gehat sijn derde ende leste crep ofte vonnisse ende voorsoeckt die voers. Vanden Huerck mede
autorisatie tot verhueringe onder appointement cum expensh'. Zie voor de betekenis van 'crep' of
'kreppe', noot 83 hierna.

76. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, RA Sint-Oedenrode, Rol 1657-1660 (inv. nr. 8).
77. Stallaert, Glossarium van verouderde rechistermen. verklaart aan de hand van art. 9.2 van de costumen

van Helmond, de passage 'kennisse van den onderpandt' als: 'een of meer voorwerpen zich bevindende
op eenen tot onderpand eener rente of pacht gegeven grond'.

78. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Tot cen band verenigde turben betref-
fende de costumen van 's-Hertogenbosch etc., achttiende eeuw (inv. nr. 7864) turbe van 8 en 9 mei
1643, fol. 58v-61 v. In deze turbe staat: 'ende right daer aen halende een pant van eenen ross oft van
eenen steek oft houdt van het huijs oft erve'. Stallaert. Glossarium van verouderde   rechtstermen.

definieert een pand van 'rus of rijs' als een 'symbolisch pand in de vorm van graszode of twijg. pand of
weiland of bomen'.

79.  GA Helmond, RA Helmond. Rol van het jovisgerecht 1663-1668 (inv. nr. 78).
80.   GA Helmond, RA Helmond. Rol van het jovisgerecht 1668-1671 (inv. nr. 79) 6-3-1670. Het 'onder-

staen' wordt door Stallaert, Glossarium van verouderde rechistermen. aan de hand van art. 23.9 van de
Bossche costumen uit 1606 gedefinieerd als: het vrij maken van lasten. de schuld kwijten. lossen.

'Insettinge' wordt door Stallaert, Glossarium van verouderde rechistermen gedefinieerd als: beslagleg-
ging. Stallaert verwijst in dit verband naar art. 20.3 van de Bossche costumen.

81.   GA Helmond, RA Helmond, Rol van het jovisgerecht 1663-1668 (inv. nr. 78). De feitelijke inzetting
had blijkens een notitie op de rol van 13-12-1663 plaats op 27-12-1663.

82. Artt. 1.19-1.22 van de costumen van Asten.
83. Streekarchivariaat Peelland, RA Asten. Rol 1669-1675 (inv. nr. 6). Het woord 'kreppe' betekent:

bekendmaking. Verwijs en Verdam, Middelneder/andsch  woordenboek.
84. Artt. 1.23-1.24 van de costumen van Asten.
85. Streekarchivariaat Peelland. RA Asten, Rol 1669-1675 (inv. nr. 6).
86. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Rol 1682-1687 (inv. nr. 8).
87. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Geldrop, Rol 1671-1674 (inv. nr  6). Ook in de dingrollen van

Heeze, Leende en Zesgehuchten vond ik een vonnis van afgebod vermeld. Bij het vonnis werd een
boete opgelegd van tien gulden: 'Den peen is gestelt op thien gulden naer ouder gewoonte midts die
panden syn geboden te quijten aen de proprietarissen als mede aen den rinck van der kercke van
Leende'. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Heeze, Leende, Zesgehuchten. Rol 1660-1667 (inv  nr.
9) 13-1-1666.

88.   RANB. RA Someren, Rol 1678-1681 (inv. nr. 23) 14-6-1679, 19-7-1679. 11-10-1679. 8-11-1679, 29-11-
1679, 20-12-1679.

89. Artt. 34.10-34.13, 34.26,34.29 van de costumen van Antwerpen.
90. Philippe Godding. Le droit foncier a BruxeUes au moyen age (Brussel.  1960)  334.
91. Cerutti, Hoofstukken. 188-189. 225-226, 358-359. F.F.X. Cerutti. 'De schepenbank in de Brabantse

stad en de overdracht en bezwaring van onroerende goederen', Varia  Historica  Brabantica.III  (1969)
79-83.  V. von Meibom. Das deutsche Pfandrecht (Marburg,  1867)  102.
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92. Fockema Andrcae geeft bijvoorbeeld voor Zeeland aan dat de term daar sedert de veertiende of
vijftiende eeuw aldus werd uitgelegd. S.J. Fockema Andreae. 'Die Frist von Jahr und Tag und ihre
Wirkung in den Niederlanden' in: Bijdragen tot de Nederlandse rechtsgeschiedenis (5 d\n·. Haarlem.
1888-1914) deel 5, 197, 199. 210. 213.

93. Cerutti, Hooftistukken, 190-191.

94.   Artt. 23. 1 1,23.17 van de costumen uit 1606. Art. 14 van de Raminge. De termijn van jaar en dag komt
niet voor in het oudste Bossche stadsrecht, maar wei in art. 17 van het stadsrecht uit 1284.

95.  Art. 23.18 van de costumen. Van Soemeren. Collectanea, titel 23. art. 18. nrs. 1.2.
96.   Art. 22.2 van de costumen uit 1606. Stallaert. Glossarium van verouderde rechtstermen definieert het

ploegrecht als: 'recht bestaande doorgaans in de helft der vruchten ten voordeele van den huurder van
een land, dat hij bebouwd heeft, en waarvan de tochtenaar overleden is. als ook in eenig anderc

verandering van eigenaar'. Stallaert verwijst hierbij onder andere naar art. 8.6 van de Bossche
costumen uit 1606.

97.  Van Soemeren. Collectanea. titel 22, art. 2. nr. 3.
98.  Art. 14 van de Raminge. Art. 15 betreft de Meierij.
99.   GA 's-Hertogenbosch. Collectie aanvullingen Oud archief, Turben op de costumen van 's-Hertogen-

bosch door mr. A. van Heurn (inv. nr. 7862) turben van 30-5-1570. fol. 97v-98. van 27-3-1576. fol. 65v-
66v, van 13-3-1561, fol. 3v-4.

100.   RANB, RA Hilvarenbeek. Diessen, Riel, Westelbeers, Rekeningen van insolvente boedels, evictiere-
keningen etc. (inv. nr. 250) rekening uit circa 1677 vanwege de evictie door Mechtelt Philipsde Weert,
rekening uit circa 1671 vanwege de evictie door Maeijken dochter van Willem Hendrick Hessels,
rekening uit circa 1665 vanwege de evictie  door de kinderen Cornelis Peter Meussen.  RANB.  RA
Oisterwijk, Momboirrekeningen, evictierekeningen etc. (inv. nr. 109) rekening uit circa 1657 vanwege
de evictie door Jan Janssen Lombarts. Ook in Lith en Dinther was de verhuur bekend. Streekarchiva-
riaat Langs Aa en Dommel, RA Dinther, Rol 1676-1689 (inv. nr. 17) 16-3- 1689. RANB, RA Lith, Rol
1686-1722 (inv. nr. 5) 26-4-1691.

101. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot, Register van opwinningen of evictien 1668-1702 (oud
inv. nr. 62) fol. 21-26.

102.  Artt. 5.6 van de costumen van Eindhoven. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Sche-
penprotocol 1548-1554 (inv. nr. 30) is tot fol. 240 (mei 1553) doorgenomen.

103. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Evictierekening (inv. nr. 1213).
104. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Evictierekeningen (inv. nrs. 1181.1186,1187).
105. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven. Rol 1677-1678 (inv. nr. 2). Zie ook Streekarchief

Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven. Evictierekeningen tweede helft zeventiende eeuw. tot 1678 (inv.
nrs. 1144-1171).

106. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Evictierckening (inv. nr. 1172)
107. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Evictierekeningen (inv. nrs. 1178, 1180, 1181,

1183). Een afschrift van de ordonnantie van 31 december 1678 bevindt zich in het handschrift van W.T.
Hermans, Charterboek en geschiedkundige bescheiden der gemeente Eindhoven (2 dln.) deel 2. Het
Streekarchief Zuidoost-Brabant bezit een fotokopie van dit handschrift.

108. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven. Evictierekening (inv. nr. 1213)
109. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven. Evictierekening (inv. nr. 1178). Zie bijvoorbeeld

ook de evictierekening (inv. nr. 1179): op 18-2-1681 vond de verhuur plaats, op 10-3-1682 werd
verkocht. Evictierekening (inv. nr. 1180): op 13 of 15 mei 1680 werd verhuurd, op 16-6-1681 werd
verkocht.

110.   Artt. 14,15 van decostumen van Bergeijk en Eersel uit 1546. Art. 13 van de redactie uit 1606. Inart. 14
uit de eerste optekening staat: 'de schaeren gevrijt'. Dit moet zijn: 'de schaeren geveijlt'. Het woord
'(jaer)schare' betekent: opbrengst van het land. Verwils en Verdam, Middelnederlandsch
woordenboek.

111. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eersel, Schepenprotocol 1548-1558 (inv. nr. 18) akte van 30-3-
1558, fol. 81-81 v. Ander voorbeeld: akte van 17-8-1558, fol. 72-72v.

112. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eersel. Rol 1665-1666 (inv. nr. 6). Een notitie na de rolaanteke-
ningen van 23-12-1665 noemt als datum van verhuur: 5-12-1666. Vermoedelijk werd bedoeld 5-1-1666.

113. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eersel. Schepenprotocol 1663-1666 (inv. nr. 24) akte van 21-2-
1665, fol. 105v-106v.

114.  Art. 14 van de costumen van Bladel.
115.  Art. 41 van de costumen van Reusel.
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116. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Bladel, Reusel, Netersel, Rol 1703-1711 (inv. nr. 1). Blijkens
een aantekening op de rol van 26-7-1708 werd het onderpand in het openbaar verhuurd na drie
kerkelijke bekendmakingen. RA Bladel. Reusel. Netersel, Protocol van transporten en geloften 1702-
1710 (inv. nr. 19) akte van 21-9-1709. fol. 73v-74v. In dit concrete geval werd dus niet verhuurd op 1
oktober. zoals art. 41 van de costumen van Reusel wil.

117. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Bladel, Reusel, Netersel, Rol 1703-1711 (inv. nr.  1). De defini-
tieve verkoop is geregistreerd in: RA Bladel, Reusel, Netersel, Protocol van transporten en geloften
1702-1710 (inv. nr. 19) akte van 14-1-1709, fol. 68v-69.

118.  RANB, RA Hoge Mierde, Lage Mierde, Hulsel, Rot 1679-1733 (inv. nr. 16) 14-11-1680, 26-2-1682.
Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Waalre. Valkenswaard, Rol 1674-1683 (inv. nr. 11) 13-12-1674.

Rol 1683-1697 (inv. nr. 12) 12-7-1686.
119. Streekarchivariaat Peelland, RA Asten, Rol 1669-1675, 1675-1681 (inv. nrs. 6. 7).
120. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel. RA Sint-Oedenrode. Rol 1657-1660 (inv. nr. 8). Streekar-

chivariaat Langs Aa en Dommel, RA Sint-Oedenrode. Schepenprotocol 1657-1661 (inv. nr. 117) akte
van 4-3-1661.

121. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel. RA Sint-Oedenrode, Protocol van transporten en geloften
1686-1694 (inv. nr. 131) akte van 20-4-1689, fol. 79-80. Het protocol spreekt van 6-1-1688. Op de rol is
sprake van 7-1-1688. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel. RA Sint-Oedenrode. Rol 1687-1689

(inv. nr. 24).
122. GA 's-Her-togenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Tot een band verenigde turben betref-

fende de costumen van 's-Hertogenbosch etc., achttiende eeuw (inv. nr. 7864) turbe van 8 en 9 mei
1643. fol. 60-60v.

123. GA Helmond, RA Helmond. Rol van het jovisgcrecht 1663-1668 (inv. nr. 78).
124. GA Helmond, RA Helmond, Executie- en evictierekeningen (inv. nr. 404) rekening uit circa 1670

vanwege de evictie door Frans Conincx. Op 19-7-1669 werd het onderpand door Conincx voor het
tweede jaar te huur aangeboden. GA Helmond, RA Helmond. Rol van het jovisgerecht 1668-1671

(inv. nr. 79).
125. GA Helmond, RA Helmond. Executie- en evictierekeningen (inv. nr. 4031) rekcning uit circa 1660

vanwege de evictie door Johan Poirters van den Beemt.
126. GA Helmond, RA Helmond, Executie- en evicticrekcnignen (inv. nr. 402 11) rekening uit circa 1674.

GA Helmond, RA Helmond. Rol 1622-1633 (inv. nr. 18) 'verpachtcedul' dat los ligt v66r de rolaante-
kening van 19-12-1624.

127. GA Helmond, RA Helmond, Executie- en evicticrekeningen (inv. nr. 404) rekening uit circa 1682

vanwege de evictie door Dirck Gielens, rekening uit circa 1685 vanwege de evictie door Marten
Willems en Aert Martens. in dit laatste geval vond de verhuur plaats op 15-11-1685, de verkoop begon

op 30-12-1686 en eindigde op 13-7-1687.
128. Een afschrift van deze ordonnantie is te vinden in het in noot 107 hiervoor genoemde manuscript. De

ordonnantie is tweemaal afgedrukt en wei in GPB. deel 3.1205 en 1410.
129. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Heeze, Leende, Zesgehuchten, Schepenprotocol  1585- 1589

(inv. nr. 82) akte van 14-1-1588, fol 55v, akte van 21-3-1586, fol. 32v. Streekarchief Zuidoost-Brabant.
RA Geldrop, Schepenprotocol 1566-1570 (inv. nr. 31) is doorgenomen van fol. 75 tot fol. 132v. Er
werd anders dan in het protocol van Heeze geen akte van verhuur van een onderpand gevonden.

130. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Rol 1671-1674 (inv. nr. 6).
131. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Rol 1682-1687 (inv. nr. 8).
132. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop, Rol 1671-1674 (inv. nr. 6). RA Geldrop. Schepenpro-

tocol 1675-1688 (inv. nr. 40) akte van 3-11-1683, fol. 135v.
133.   RANB, RA Someren, Rol 1678-1681 (inv. nr. 23) 19-4-1679 en Rol 1682-1685 (inv. nr. 24) 13-12-1684.
134. Cerutti, Hoofdstukken, 351-352.   A.S. de Blecourt,  Kort  begrip  van  het  oud-vaderlands  burger/uk

recht, 202-203. A. Herman, Het kan:kier van ons hypotheekrecht, historisch beschouwd (Amsterdam,
1914) 13. Toen in Keulen in het begin van de twaalfde eeuw het bezitloze pand ontstond, was dit een
vervalpand. Hans Planitz, Das deutsche Grundpfandrecht (Weimar, 1936) 184-185. Zie voor Keulen:
Hans Planitz. 'Das Grundpfandrecht in den kolner Schreinskarten'. Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur
Rechtsgeschichte. germanistische Abteilung, LIV (1934) 1-88.

135. Ant. 34.13-34.26 van de costumen van Antwerpen.
136.  Art. 23.11 van de costumen uit 1606. Verwijs en Verdam. Middeinederlandsch woordenboek.
137.   Artt. 15,24-26,28 van de Raminge uit 1495. Het tweede decl van art. 26 en de artt. 27 en 28 werden in

1506 niet goedgekeurd. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief. Turben op de
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costumen van 's-Hertogenbosch door mr. A. van Heurn (inv. nr. 7862) turbo van 19-11-1562. fol. 58v-
59. Volgens deze turbe moest de Raminge uit 1495 bij het uitwinnen in acht worden genomen.

138. De bepalingen uit de tweede optekening zijn korter dan de artikelen uit dc derde redactie.
139. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Turben op de costumen van 's-Hertogen-

bosch door mr. A. van Heurn (inv. nr. 7862) turbe van 31-7-1538, fol. 252-252v. Zie ook de turben van
10-2-1569, fol. 213v-214v. van 10-1-1571. fol. 245-245v.

140.  Van Soemeren, Collectanea. titel 23, art. 11. nr. 10; tite 1 23, art. 13. nr. 2, titel 23, art. 15, nr. 12: titel
23, art. 21, nr. 2, titel 23, art. 22, nrs. 4 en 5. Volgens art. 23.20 moest de evicteur oudere pandcrediteu-
ren voldoen. Zie ook art. 20.6.

141. GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch. Tot een band verenigde minuten van koopcondities.
'Slijtingen' 1579-1595 (inv. nr. 1861).

142.  Art. 23.11 van de costumen. Van Soemeren, Collectanea. titel 23. art. 11, nr. 5. De turbo over het
Bossche evictierecht van 25-10-1633 spreekt van den zondagse afkondiging. GA 's-Hertogenbosch,
Collectie aanvullingen Oud archief, Turben op de costumen van 's-Hertogenbosch door mr. A. van
Heurn (inv. nr. 7862) fol. 203v-207.

143.  Art. 23.12 van de costumen. GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch. Evictierekeningen 1653-
1668 (inv. nr. 2001) de rekeningen 2001/2 en 2001/3.

144. GA 's-Hertogenbosch. RA 's-Hertogenbosch, Tot banden verenigde minuten van vestakten na
uitwinning. 'Instrumentboek' 1565-1572  (inv.  nr.  1818) fol. CCCXV.  Artt.  23,13,  23.14 van  de
costumen.

145.  Artt. 23.12, 23.14, 23.16 van de costumen, Het in de vorige noot genoemde 'instrumentboek' is het
oudst bewaarde.

146.  Art. 23.22 van de costumen. De opbrengst werd onder de crediteuren al naar gelang hun rangorde
verdeeld. Zie Van Soemeren. Collectanea. titel 23, art. 21, nr. 2 en titel 23, art. 22, nr. 5.

147. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Turben op de costumen van 's-Hertogen-
bosch door mr. A. van Heurn (inv. nr. 7862) turbe van 15-2-1634. fol. 227v-229. Van Soemeren,
Collectanea,  titel  23,  art.  22,  nrs.   1   en  2.  A.S.  de  Blecourt, Kon begrip  van het oud-vaderiandsch
burgertijk  recht  (Se cir., Groningen-Batavia, 1939) 294-295.

148. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Evictierekeningen 1653-1668 (inv. nr. 2001). Spierings,
Het  schepenprotocol, 220 vermeldt het 'verbueten' niet bij haar bespreking van het evictieproces aan
de hand van rekening 2001/1.

Na afloop van de evictie wcrd nog een evictierekening opgemaakt. In 's-Hertogenbosch worden zij
bewaard vanaf 1652.

149. Art. 23.23 van de costumen. De evicteur kon dan geen beroep meer doen op een belofte van
waarschap, waardoor hij gevrijwaard zou zijn tegen aanspraken van derden of tegen evictie van het
goed. Spierings. Het schepenprotocol,  115. De artt. 23.24 tot en met 23.29 gaan over de belofte van
waarschap.

150.  RANB, RA Oisterwijk, Momboirrekeningen, evictierekeningen etc. (inv. nr. 109) rekcning uit circa
1657 vanwege de evictie door Jan Janssen Lombarts.

151.   RANB, RA Hilvarenbeek, Diessen, Riel, Westelbeers, Rekeningen van insolvente boedels. evictiere-
keningen etc. (inv. nr. 250) rekening uit circa 1677 vanwege de evictie door Mechtelt Philips de Weert.

152. GA 's-Hertogenbosch, RA 's-Hertogenbosch, Tot een band verenigde minuten van koopcondities.
'Slijtingen' 1579-1595 (inv. nr. 1861). GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief,
Costumen van 's-Hertogenbosch (inv. nr. 7842) fol. 193-193v.

153. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot, Bijlage bij het schepenprotocol van het jaar 1573 (z.
inv. nr.).

154. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot, Schepenprotocol 1553, turbe van 13-8-1533, fol.
LXXVIII (z. inv. nr.).

155.   In juni 1686 werd ook de evictierekening afgesloten. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Oirschot,
Register van opwinningen of evictien 1668-1702 (inv. nr. 62) fol. 21-2lv, 23-23v. RA Oirschot,
Evictierekening uit circa 1686 vanwege de evictie door ida, weduwe Henrick Mathijssz. van Overdijck
(z. inv. nr.).

156. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Schepenprotocol 1538-1544+1544-1547 (inv. nr. 29)
akte van 24-12-1545, fol. 38.

157. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Schepenprotocol 1548-1554 (inv. nr. 30) akte van
16-3-1548, fol. 14. akte van 15-3-1549, fol. 49.

158. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Schepenprotocol 1548-1554 (inv. nr. 30) akte van
19-9-1552, fol. 199-200.
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159. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Schepenprotocol 1581-1582+akten onder andere

uit 1586+1569-1580 (inv. nr. 31) akte van 3-4-1578, fol. 138-138v.
160. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eindhoven, Evictierekeningen tweede helft zeventiende eeuw

(inv. nrs. 1144-1187).
161.   RANB, RA Hoge Mierde, Lage Mierde, Hulsel, Rol 1685-1695 (inv. nr. 16). Streekarchief Zuidoost-

Brabant, RA Waaire, Valkenswaard. Protocol van transporten en geloften 1685-1695 (inv. nr. 130)
akten van 19-2-1688.

162.  Art. 15 van de redactie uit 1546. Art. 14 van de redactie uit 1606.
163. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Eersel, Schepenprotocol 1663-1666 (inv. nr. 24) akte van 21-2-

1665, fol. 105v-106v. Deze akte is een zogenaamde vonnisbrief, zoals vermeld in art. 15 van de
costumen uit 1546, en beschrijft het verloop van de evictie in concreto.

164.  Artt. 41,49 van de costumen van Reusel uit circa 1606.
165. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Bladel, Reusel. Netersel, Protocol van transporten en geloften

1702-1710 (inv. nr. 19) akte van 21-9-1709, fol. 73v-74v.
166. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, RA Sint-Oedenrode, Protocol van transporten en geloften

1686-1694 (inv. nr. 131) akte van 204-1689, fol. 79-80.
167. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Tot een band verenigde turben betref-

fende de costumen van 's-Hertogenbosch etc., achttiende eeuw (inv.  nr. 7864) turbe van 8 en 9 mei
1643, fol. 59-61.

168. Zie paragraaf 4.3 hiervoor.
169.   Artt. 1.26 en 1.27 van de costumen van Asten. De verhuur was in Asten niet bekend. Zie paragraaf 4.3

hiervoor.
170. Streekarchivariaat Peelland, RA Asten. Protocol van testamenten, accoorden etc. 1655-1657 (inv. nr.

85) akte van 2-12-1655. fol. 3v-4v.
171. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Geldrop. Schepenprotocol 1566-1570 (inv. nr. 31) akte van 8-8-

1567,87.

172. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Heeze, Leende. Zesgehuchten, Schepenprotocol 1585-1589

(inv. nr. 82) fol. 40v, akte van 5-9-1587, fol. 51, akte van 26-1-1588, fol. 56, akte van 27-4-1588, fol. 63v-
64.

173. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Heeze. Leende, Zesgehuchten, Schepenprotocol 1664-1671

(inv. nr. 98) akte van 18-3-1671, fol. 473.
Ook in Someren werd de evictie in de tweede helft van de zeventiende eeuw na de verhuur afgerond

door de openbare verkoop van het onderpand. RANB, RA Someren, Rol 1672-1678 (inv. nr. 22) 19-4-
1679.

174. Streekarchief Zuidoost-Brabant. RA Eersel, Rol 1596-1599 (inv. nr. 1) gerechtsdag na 20-6-1596.
Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Heeze. Leende, Zesgehuchten, Minuten van, alsmede uitge-
dane koop-, huur- en pachtcondities (inv. nr. 204) evictie vanwege Adriaen Wouter Snoecx cum suis.
circa 1542. GA Helmond. RA Helmond, Rol 1661 (inv. nr. 44) 6-10-1661.

175. GA Tilburg, RA Tilburg, Goirle. Rol 1682-1683 (inv. nr. 63).
176.   RANB, RA Oss, Rol 1732-1755 (inv. nr. 6). Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Waaire, Valkens-

waard, Rol 1683-1697 (inv. nr. 12).
177. Administratief archief Eindhoven voor 1811, Stukken betreffende een procedure voor de Raad van

Brabant tussen het corpus van Eindhoven en Reynier Conincx te Budel, circa 1682 (inv. nr. 67/7). GA
's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Stukken omtrent het privilege van 'generaal
verband' van de schepenbank van's-Hertogenbosch (inv. nr. 8041 b). A.G. Pos, Hypotheekoproerend
goed  (bezitioos  pandrecht).  Enkele rechtshistorische en rechtsvergelijkende  beschouwingen,Deventer,

1971,147-153. Philippe Godding, Le droit privt dans les Pays-Bas mendionaux du 122 au 182 sikle
(Brussel,   1987)  220.

178. Streekarchief Zuidoost-Brabant, RA Waalre, Valkenswaard, Rol 1683-1697 (inv. nr. 12) 24-1-1686 en

RA Geldrop, Rol 1682-1687 (inv. nr. 8) 14-11-1686.
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Bijlage 1

DE CAROLINE ORDONNANTIE UIT I530 EN DE ALBERTINE ORDONNANTlE UIT I599

Bij het vervaardigen van de transcripties uit de handschriften werden voor deze en de volgende

bijlagen de Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden, samengesteld in opdracht
van het Nederlands Historisch Genootschap en van de Rijkscommissie voor Vaderlandse
Geschiedenis (5e dr., Utrecht-'s-Gravenhage, 1975) als leidraad gebruikt. De keuze van de in de

bijlagen 1,2 e n 3 opgenomen teksten is verantwoord in de paragrafen 2.2. en 3.2. van hoofdstuk
I.

De  Caroline ordonnantie  uit  1530
De 'abusen', in het handschrift ongenummerd, werden door mij genummerd. Vindplaats:  GA
's-Hertogenbosch, Oud Archief, Charters en privilegebrieven, nr. 743.

Kaerle by der gracien Goids, Roomsch keyser, altyt vermeerder des rycx, coninck van Germa-
nien, van Castillien, van Leon, van Arragon, van Navarre, van Naples, van Sicillien, van
Majorque, van Sardaine, van den Eylanden van Yndien ende vaster eerden, van der zee
occeane, eertshertoge van Oistenrycke, hertoge van Borgoingnen, van Lotryck, van Brabant,
van  Lymbourg, van Luxembourg etc., grave van Vlaenderen, van Artois, van Borgoingnen,
palsgrave ende van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant, van Ferrete, van Haguenault, van
Namen etc., prince van Zwaven, marcgrave des heylichz rycx, heere van Vrieslant, van Salinz,
van Mechelen, van den Lande van Overyssele, van der stadt, steden ende Lande van Utrecht,
ende dominateur in Asien ende in Affrycken. Allen den ghenen die desen onse brieven zullen

zien saluyt.
Want wy zyn geadverteert ende bevonden hebben uuyter visitatien ende decisien van den
processen die in onsen Raide, geordineert in Brabant, getermineert ende gewesen worden dat in

de beleydinge ende instructien van den processen die voire onse scepenen onser stadt van
tsHertogenbossche tusschen partien geintenteert ende beleydt zyn, over langen tyt groote
abusen, ongereguleerde en quade manieren zyn geuseert geweest ende dagelycx mitz diversen

subterfugien ende ombehoirlicke listen ende practycken van partyen by middele van hueren

procureurz, voirspraecken ende anderssins geintroduceert ende voirtsgestelt worden. Ende dat
die processen van hoe cleynder importantien die zijn, worden soe groot, confuys ende prolix mit
diversen wairheden, scutwairheden ende andere manieren van procederene dair inne elck van
den partyen al bybrenght en de zyn gedrachten maict ende getuygen dair op doet verhoeren, soe
hen dat belieft, zonder dat die partie adverse tevoiren dair op is gehoort geweest oft zonder
consideratie oft die selve feyten zyn relevant oft nyet, brengende dicwylen in de salvatien dair
inne oick alle gedrachten ende getuygen gehoort worden, die principale feyten van den aenspra-
ken oft antwoirden, soe dat die voirs. onse scepenen, als in der saken is gesloten ende zy die
processen gaen visiteren, die materie dicwylen nyet en cunnen verstaen ende grooten tyt dair
mede verslyten. Ende al wysen zy dair inne een vonnisse, heeft partie geplogen tot twee reysen,
op een peyne van zeventhien ponden Bosch, dair tegen te seggene ende wederomme van nyeuws
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procederende oft noyt vonnisse dair inne gewesen en ware geweest mit grooten redyten ende
confusien, ten grooten costen ende scaden van partien ende verdriete van onsen ingesetenen,
zoe dat in egheene van onsen steden oft bancken van den anderen quartieren bynnen desen
onsen lande van Brabant en wordt sulcke ongereguleerde ende quade manieren van procede-
ren gehouden. Mits den welcken ende ten eynde dat wy op al souden mogen zekerlick versien
ende remedieren, soe hebben wy mit anderen onsen openen brieven gecommitteert gehadt ende
geordineert onse lieve ende getrouwe meesteren Adolfve van der Noot, raidt, ende Hendricke
de Hane, secretaris. beyde ordinarise van den voirs. onsen Raide in Brabant geordineert. te
reysene in onser voirs. stadt van tsHertogenbossche ende aldair hen te informeren op die voirs.
abusen ende manieren van procederen die hen aldair aen onse scoutet, scepenen ende raidslu-
den der voirs. onser stadt volcomelick hebben geinformeert, in onsen voirs. Raide overbrocht
die voirs. abusen in gescrifte, soe nae hen mogelyck is geweest ende soe die hier nae volghen.

1. In den iersten soe wordt aldair geuseert, dat een aenleggere zyn proces nyet en mach
intenteren by procureur. mair moet zyn aensprake doende selve in persoone compareren.
2. Item als een aenleggere zyn partie heeft doen daghen om zyn aensprake voire scepenen te
doene, zoe verhaelt die procureur van den aenleggere die aensprake verbalick ende zeer cort
ende dair uuyt concluderende, seggende voirts dat hy zyn aensprake morgen oft overmorgen zal
overgeven in gescrifte d'welck hy nochtans nyet en doet eer die verweerdere antwerdt, mair
dicwyle dair mede verhoudt totten middele van den processe oft tot dat in der saken gesloten is.
Ende gelyck zy die materie dan vinden gedisponeert, veranderen dicwyle huere aensprake ende
conclusie ende leggen die dan in de processen, dat dicwylen die wederpartie die nyet en hebben
gesien noch en weten wair op zy gedinght hebben. Ad idem doet een verweerdere zyn
verantwoirden.
3. Item dit aldus verbalick gedaen zynde. worden alle partien terstont zonder replycke ende
duplycke, sonder oick eenich bescheet van brieven. obligatien oft instrumenten gesien re
hebbene. gewesen tot hueren thoone ende ierst die aenleggere om zyn wairheyt te leydene.
4. Item alsdan die aenleggere zyn wairheyt produceert, zoe wordt aldair geuseert dat die
procureur  van den aenleggere compareert voire scoutet ende scepenen, seggende wederom
verbalick, in presentien van zynder wederpartien dair toe gedaicht zynde ende van den persoo-
nen die hy wilt produceren. hoe dat hy begheert dese getuygen om zyn wairheyt te leydene
geeydt ende die selve by den gezworen clerck verhoort te wordene op 't geene dat hy aen hen
gedraeght alleenlick aldair die selve aendrachten gemeynlick verbalick verhalende. Ende die
selve aendracht verbatick doende, mach dair inne brenghen alle materien in de aensprake
bedinght oft nyet totter materien oick dienende oft nyet ende voirts al dat hem belieft.
5. Item d'welck gedaen zijnde, moet die gesworen clerck die voirs. verbale aendrachten
onthouden ende vertreckt mitten getuygen in een camere appart ende examineert die selve
aendrachte, repeterende ende hen vermanende nae zyn besten onthoudt, dair inne dicwylen
variatien ende faulten souden gebueren,  mits dat  den  clercken nyet mogelijk  en  is die selve
aendrachten al preciselick te onthoudene ende scryft die selve aendrachten zoe hy die onthou-
den heeft mitten depositien in gescrifte ende compt wederom voire die weth mitten getuygen
ende worden die depositien aldair gelesen in presentien van partien die dicwyle dan altricatie
maken dat die getuygen voirdere geinterrogeert zynde dan men aen hen gedragen heeft als
eenige depositien aengaende den redenen van wetentheyt huerer depositien oft anderssins hen

tegen gaen.
6. Men heeft dair oick geuseert dat die depositien dicwylen by den aendrachten gescreven
worden mit desen oft gelycken woirden constat, affirmat articulum, Domini apportabunt, oft ad
idem ut praecedens. zonder oick aen de depositien te scriven eenige redenen van wetentheyt.
Ad idem doet die verweerdere zyn principale wairheyt van nyeuwen articulen, feyten etc. alias

ut supra.
7. Item nae desen soe produceert die aenleggere zyn scutwairheyt, d'welck in effecte zoude
behooren te zyne zyn reproche ende nochtans aldus wordt geuseert, te wetene dat die procureur

200



van den aenleggere om zyn wederpartie te abuseren. hebbende in zyn wairheyt zeere soberlick
zyn materie beleydt ende zyn feyten getoucheert. compt in deze scutwairheyt ende produceert
wederom voire scepenen allerhande getuygen, het zyn die selve oft nyeuwe ende op alderhande
nyeuwe feyten, het zy ter materien dienende oft nyet, ende somtyts gemeynlick dair inne
bringende die principale actie in de aensprake nyet bedinght. wairomme zy die gescriftelyke
aensprake principalick achterlaten totten eynde van den processe. Doende insgelycx alle die
aendrachten verbalick ende worden alsoe die getuygen dair op verhoort ut supra.
8. Item dit gedaen zijnde. doet die verweerdere zyn scutwairheyt. hem dan principalick ierst
deffenderende als ierst wetende wat die aenleggere hem heysschende is ende dan voirts verba-
licken aendracht doende op alderhande feyten etc. alias ut supra.
9.  Item nae desen doet die aenleggere zyn reproche ende d'welck wederom is al nyeuwen thoon
op nyeuwe verbale aendrachten, dair op dicwylen die geheele actie oft peremptorie antwerde
berustende is ende op alderhande materien die 't hem belieft. inneleggende oick verbalick
geheel processen tusschen andere partien bedinght oft oick alderhande munimenten totter
materien diende oft nyet. Ende die verweerdere doet in gelycker manieren zyn reproche dair
dicwylen die principale feyten van der antwoirden in de aendrachten bringende, ende alias ut
supra.
10.  Ende hier nae comen die salvatien van beyde die partien ende om deswille dat die partien
nae de salvatien nyet meer en thoonen, soe worden hier inne die principale abusen gemeyn-
licken gecommitteert, aengemerct dat dese salvatien zyn wederom hinc inde nyeuwe productien
van thoone mit nyeuwen verbalen aendrachten ende gemeynlick van den principalen feyten te
voiren noyt bedinght dair die materie geheelick op rust ende mit opsetten wille tot desen
salvatien achterweert houden dat die partie hem dair tegen nyet en soude mogen deffenderen
ende worden die getuygen gehoort ut supra.
11. Item mit welcken salvatien sluyten partien in de sake mit protestatien, die de voirspraken
doen, dat zy reserveren hinc inde huere scriven in 't sake ende onder't decssele van den welcken
een aenleggere gheeft over een gescrifte dat baptiserende memorie oft replycke oft anders soe
hen dat belieft, dair inne wederom mit grooten rediten ende prolixiteyt verhalende 't geheel
proces, begheerende op dat ende op dat geledt te wordene. Ende gemeynlick hier deducerende
ten propoeste die principale feyten van den salvatien dair op partie egheen contrarie productie
van thoone en heeft mogen doen ende als dese scriftuere is overgegeven, begheert die verweer-
dere dair af copie ende scryft oick dair tegen al dat hem belieft ende somtyts scriven hinc inde
wederom op beyde dese scriftueren.
12.  Item is voirts wair dat die productien van thoone van der voirs. partien ende oick 't voirs.
scriven soe lange gedilayeert wordt dat partien tot egheene expeditie en cunnen geraken
Besundere aengemerct dat egheen acten subtanciael oft andere van den beleyde van den
processen als van de aenspraken, verantweerden, van den tyde ende prorogatien van thoone,
noch van den sluytene in der saken ende recht te begheerene. gemaict en worden. noch register
dair af gehouden dan alleenlic dat die clerck van den scoutet somtyts dair af ewat mach teekenen
ende somtyts nyet ende soe hy 't seeght zoe moet gedaen zyn. Ende hier op gebueren dicwylen
die altricatien dat die contumatien worden geaccuseert ende gegeven ende partie namaels
sustineert datter egheenen dach en diende ende zyn hier op te meer stonden nyeuwe processen
geresen. Ende te meer want dair wordt onderhouden dat hoewel in der saken is gesloten dat
scepenen nochtans egheen vonnisse en moghen geven, het en zy dat beyde partien recht
begheeren oft moeten mit contumatien tegen den gebreckelycken procederen uuyt welcke
contumatie dicwyle diverse altricatien ende nyeuwe processen oprysen.
13. Item als 't vonnisse dan gegeven is en is men nyet gecostumeert eenige acten dair af te
gevene dan soe verre partie versuect, wordt huer gegeven in franchyne onder den zegele van alle
den scepenen 't geheel proces van hueren wegen beleydt mitten dictum van den vonnisse dair
inne geinsereert moeten worden alle den thoen, titulen ende munimenten by hen gedaen ende
overgegeven, mits den welcken partien begheerende executien, wordt op 't vonnisse verleent
een signet, d'welck mair en is een papieren cedulleken inhoudende alleenlick 't dictum van den
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vonnisse ende wordt dair op't voirs. scepenensignet gedruct ende hier mede gaet een diener van
der groender roeden aen de partie richtende om 't vonnisse te voldoene. Ende moet voldoen
tenzy dat hy tegen 't vonnisse segge op thien ponden voire den heere ende op elcken scepen een

pont, elck pont van zeven stuvers, nae uuytwysen van den previlegie.
14. Item welck tegenseggen is wederom een nyeuw proces ende scorst d'executie van den
iersten vonnisse ende wordt beleydt in deser manieren, te wetene dat die aenleggere, die
tegenseggen doet, gheeft over syn aensprake van den tegenseggen in gescrifte. verhalende
d'ierste proces ende zyne griefven soberlick genoech, leggende 't selve geheel ierste proces inne
van zynen wegen beleydt. hier op antweerdt partie adverse mondelinge oft somtyden in
gescrifte, oick inneleggende 't geheel proces van zynen wegen beleydt tsamen mitten vonnisse,
sustinierende te blyvene in zyn gericht.
15.   Item dit gedaen zynde, gaen partyen wederom leyden huere principale wairheyt. huere

scutwairheyt, reprochen ende salvatien op nyeuwe aendrachten ende nyeuwen thoen,  vele
breedere gemeynlick dan noyt tevoiren ende scriven dair nae ende voirt beleydende ende
trainerende 't selve tweeste proces altemale als boven van den iersten gededuceert is. Ende
welck tegenseggen na der costumen van oudts ouderhouden, elck partie die eenich vonnisse
verliest.  mach doen  tot drye reyse toe ende  dan noch  in den Raide van Brabant reformeeren.
behoudelyck dat die scepenen bynnen corten jairen herweerts om eensdeels die voirs. abusen te
remedieren, hebben geintroduceert dat die partie die twee vonnissen conform verliest, moet
dan 't gewysde namptizeren onder cautie ende dat doende, moghen partien huere tegenseggen

volghen ut supra.
16.  Is oick wair dat als partie uuyterlick is gecondempneert mit vonnisse van den scepenen ende
aen hen gericht wordt, zy hen laten voire 't gewysde gevangen leyden op de poorte ende bliven
dair sitten, meynende mit hueren lyve den gerichte voldaen te hebbene ende dat men bynnen

middelen tyde op huere goeden egheen gericht oft executie en soude doen, mair bliven die zelve

goeden besittende zonder eenige hantlichtinge dair af te willen doene ende wair mede executie
van rechte nae soe lange procedure illusoir wordt gemaict. ten grooten laste ende verdriete van

partien.
17. Item voirts is wair dat men bynnen der voirs. stadt van Den Bossche nyet en heeft
gecostumeert te houdene eenige rolle oft ordene om partien voire die voirscreven scepenen

dinghtalich wesende, in der raidtcameren van den zelven scepenen nae ordenen uuyt te roepene
ende mits desen gebuert. dat partien alle tsamen dair inne comen roepen ende kyven, mit
grooten belette ende confusien van justitien.
18. Item ende boven desen zyn die voirspraken voire die voirs. scepenen practiserende zeere

excessyf in 't exigeren van den salarisen van hueren vacatien den luden afnemende zonder
ordene oft regule 't gene dat hen belieft.
19.  Wordt oick aldair onderhouden dat een verweerdere van buyten innegeboden oft bynnen
der stadt geseten, gedaight zynde ende ten dage van rechte nyet en compareert, wordt mit
scepenenvonnisse verreyckt ende vercleert vervallen te zyne in den heysch van den aenleggere
d'welck in 't jairgedinge d'een poirtere tegen den anderen heet d'leste vonnisse, mair in de
camere van den heeren een sympel vonnisse ende op dese contumatie wordt't signet gegeven ut
supra ende mach die gecontumaceerde dair tegenseggen.
20. Men houdt oick dat d'een poirtere den anderen neyt en mach doen daghen noch aenspreken
dan op een van den drye jairgedingen tsjairs, te wetene te Paesschen, Sint Jansmisse ende te
Kersmisse ende willen useren dat sulcke dagementen moeten gebueren aen huere persoonen
ende om die selve te ontghane, absenteren hen uuyter stadt tegen dese jairgedingen, zoe dat
men tegen hen nyet en kan geprocederen.

Ende aengesien dat die maniere van den beleyden van den voirs. processen ende proceduren
voire verhaelt, in onsen voirs. Raide hadde bevonden geweest te zyne een notoir abuys ter

grooter verachteringe ende belette van justitien ende tot soe grooten zwaren coste, schade ende
interesse van partien dat van grooten noode was dair op te versiene ter vorderinge van justitie,
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welvairt onser voirs. stadt ende ten gerieve van onsen ondersaten derselver, gelyck wy oick dair
op hadden doen versien tot ernstiger beden van den wethouderen der voirs. onser stadt by
nyeuwer ordonnantien van onsen wegen dair op by hueren advyse gemaict, van der daten des
zesthiensten daighs van septembri anno Xvc zevenentwintich lestleden. Nyetmin want corts dair
nae van wegen onser voirs. stadt onse voirs. nyeuwe ordonnantie gesien hebbende, tegen
diverse articulen van der selverordonnantie by zekere huere gedeputeerde vele doleancien ende
clachten in gescrifte hadden overgegeven geweest ende dair op wy hadden hen doen geven
zekere interpretatien ende moderatien ende nochtans dair mede noch nyet tevreden zynde,
hadden zy dair nae die voirschreven onze ordonnantie by importunen vervolge ende op huere
slinck te kennen geven doen schorssen ende by hen selven zekere andere concepten, accorde-
rende in vele articulen mit onser voirs. ordonnantie op die administratie van der justitien bynnen
onser voirs. stadt, in gescrifte gestelt ende ons oick doen overgegeven ende eensdeels contrarie-
rende den articulen van onser voirscreven ordonnantie mit zekere andere stucken die zy dair by
vueghden ter justificatien van den voirs. hueren concepten ende oick mede aengaende den
salarisen van den ghenen die deselve justitie zouden hanteren oft hulpen administreren ons
wederomme ernstelick biddende ende versueckende hen op al te willen versiene ende dien
naevolgende totter voirs. onse voirgaende ordonnantie te willen adderen, interpreteren, decla-
reren, modereren ende veranderen dairdat behoeven ende onsgoetduncken zoude. Soe doen te
wetene, dat ierst gehadt hier op d'advys van onsen leegenscoutet, scepenen ende raidtsluden
onser voirs. stadt van tsHertogenbossche, wy mit ryper deliberatien van onser zeere beminde
vrouwe ende moeye, die eertshertoginne van Oistenryck, hertoginne ende gravinne van Bour-
goingnen, douagiere van Savoyen, voire ons regente ende gouvernante etc. ende van onsen
lieven ende getrouwen den hoofden ende luden van onsen privaten Raide neffens haer wesende,
ende van onsen cancellier  ende  luden van onsen Raide in Brabant geordineert. oversien
hebbende anderwerf die voirs. onse voirgaende ordinantie mitten voirscreven doleantien,
concepten ende andere stucken der voirscreven onser stadt ende oick die interpretatien ende
moderatien by ons dair op gedaen, onse voirs. ordinantie van nyeuws interpreterende, modere-
rende, amplierende, ende augmenterende, hebben geaboleert en te nyeuwte gedaen, aboleren
ende doen te nyeuwte by desen die geheele maniere van procederen voire geincorporeert, soe
verre die contrarieert deser onser ordinantie hier nae volghende. Willende, ordinerende ende
statuerende dat men in onser voirscreven stadt van tsHertogenbossche die voirs. maniere van
procederen nyet meer en sal mogen onderhouden, mair dat alle wethouderen ende partien, elck
respective in 't zyne, sullen sculdich zyn van nu voirdane in 't beleyden van den processen hen te
reguleren nae die articulen ende ordinantie hier nae volgende. Behoudelyck dat die processen
geintenteert voir date van onser voirs. voirgaender ordinantie zullen na der ouder costumen
mogen worden gecontinueert, ten ware dat by consente van partien zy die selve huere processen
voirts wilden instrueren ende continueren navolgende deser ordonnantie ende ten anderen
behalven die processen dair inne noch egheenen thoon en is gedaen, die welcke sullen worden
geinstrueert soe ende als hier nae volght.

1.  In den iersten, dat een innegebiedere oft andere officier macht hebbende om partien inne te
gebiedene oft te daghene ten versuecke van een der partien, sal sculdich zyn bescheydelick den
ghenen die hy innegebiedt oft daight, te seggene ende te verclarene die sake wairomme hy
innegeboden oft gedaight wordt ende dair op sal hy hem eenen zekeren dach van rechte
beteekenen.

2.  Ende dat een aenleggere ende oick die verweerdere van nu voirdane sal aldair geadmitteert
worden by procureur geconstitueert voire eenich weerlick gerichte ende egheen andere. Behou-
delick dat alle edele luden, prelaten van goidshuysen ende capittulen ende oick die selve
goidshuysen oft capittulen 't selve sullen mogen doen respective onder huere propre zegelen oft
onder den zegele van hueren goidshuysen oft capittulen.
3. Ende als iemandt als voire innegeboden oft gedaight is voire onse voirs. wethouderen te
compareren ende die aenleggere bynnen middelen tyde nyet en is gecontenteert ende soe voirts
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mit rechte wilt procederen, sal gehouden zyn goets tyts zyn wederpartie te doen innescriven by
den clerck dair toe te ordinerene, die die ontfangen sal ende scriven by ordene gelyck zy by hem
comen ende dat gedaen zynde, sal hy 't selve gescrifte voirts overleveren den greffier, die de
camere van den gerichte alsdan bedienen zal ende die altyt by onsen voirscreven scepenen dair
toe van den nutsten ende bequaemsten zal oft zullen geordineert worden als 't vaceeren sal. Die
voirts dair af sal maken een rolle oft registre ende dair innescriven ende teekenen alle die
termynen van rechte die tusschen partien sullen gehouden worden. Ende sal die clerck voirs.
dair toe te ordinerene, die voirscreven partien navolgende die ordene van der rolle uuytroepen
ende die doere bewaren op den loon hier nae dair toe geordineert. Ende welcke rolle zal op alle
andere navolgende dagen van rechte gecontinueert worden. altyt ierst uuytroepende die partien
van den nyeuwen saken. Behoudelick ende in desen versien dat aengaende den buytenpartien,
die d'een den anderen hebben doen bescriven by der stadtbrieven, men huere daghen van
genechte sal sculdich zyn te stellen ende te houdene op den merctdach, die in der voirs. onser
stadt wordt gehouden bynnen der weken. Ende dat men huere saken sal voire al expedieren.
Ende sal dair inne geprocedeert worden. soe in 't geven van den contumatien, in de verreycksse-
len,  in 't beleyden van den processen, pronuncieren ende executeren van den vonnissen.
appointementen ende anderssins, gelyck voire ende oick hier nae van den innegeboden ende
gedaighden partien geordineert wordt.
4.  Ende als die voirs. verweerders aldus navolgende der voirs. rolle uuytgeroepen sullen worde,
by alsoe zy nyet en compareren, zal die aanleggere verclaren wair voire hy zyn partie heeft doen
daghen oft doen bescriven ende dan mogen versuecken tegen den nyet-comparant verleent te
wordene die contumatie. Welke contumatie die scepenen nyet en sullen mogen verleenen, zy en
sullen den executeur, die partie innegeboden oft gedaight heeft, ierst doen verclaren op zynen
eedt, indien hy als(ian present is, oft anderssins. in gevalle van zynder absentien, sal hy sculdich
zyn te gevene relatie van zynder exploite den ghenen die hem te wercke gestelt hebben ende dair
mede te doen blycken dat hy die partie innegeboden oft gedaight heeft om alsdan voire recht te

compareren. Ende dit verclaren gedaen zynde, sullen die scepenen navolgende huerer ouder
costumen die partie nyet comparerende mit vonnisse wysen verreyct ende verhaelt van 't gene
dairom zy gedaight zyn. Behoudelick dat die aenleggere sommarie doe blycken van zynder
intentien. Welverstaende dat in saken ende actien personele. gedragende twintich stuvers eens
oft dair onder, zal genoech zyn dat die aenleggere by gebreke van anderen bescheyde zynen
heysch ende scult by zynen eede gewarige ende affirmere, soe verre die aenleggere is een
persoon van eeren ende van geloove ende dair voire geacht ende gehouden wordt. Ende dit al
totter tyt toe dat by generale ordinantie op d'effect van den verreycsselen dair af men bynnen
desen onsen lande van Brabant heeft geuseert ende userende is, versien zy. Behoudelick oick
dat 't voirs. daighssele gebuere ende gedaen worde mit intervalle van tyde nae die distancie van
der plaetsen, d'welck wy stellen ter discretien van onsen voirs. scepenen, in desen oick versien
dat die voirs. vonnissen van verreycsselen oft verhaelssele gegeven tegen die nyet-comparenten,
die innegebieders nyet en zullen mogen ter executien stellen dan bynnen behoirlycken tyde ende
dat hen van den voirscreven vonnisse, d'welck zy executeren willen, mit acten blycke ende 't
selve der partien gecondempneerde thoonen ende laten zien.
5.  Ende by alsoe aen partie mit desen vonnisse van contumatien gericht wordt ende sustineren
wilt in de schult nyet gehouden te zyne oft andere nootsaken allegeren wilt, sal tegen 't voirs.
gericht mogen seggen ende hem dair mede moghen verantwoirden ende dit in der manieren hier
onder in den XXIIIen articule geordineert. Behoudelick dat die ghene die tegenseggen doet. sal
gehouden zyn ten minsten te verleggen ende te namptiseren onder cautie die costen van der
instantien dair inne hy is gesuccumbeert, zoe verre partie dat versueckt, allet in der vuegen als in
den voirs. XXIIIen articule hier nae vercleert wordt ende anderssins en sal hy nyet geadmitteert
worden totten voirs. tegenseggen.
6.  Eest oick sake dat een verweerdere aldus gedaight synde, compareert ende bevindt dat
d'aenleggere die sake nyet en heeft in de voirs. rolle doen presenteren, sal zeive hem tegen zyn
partie mogen doen presenteren ende innegeroepen zynde, zoe verre die aenleggere noch nyet en
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compareert, sullen die scepenen tot zynen versuecke den executeur doen relateren ende
verclaren op zynen eedt oft by relatien van den exploite doen blycken oft hy desen verweerdere
op dien dach te compareren gedaight heeft, verclaert hy jae, sullen de scepenen sulcken
verweerdere geven oirlof om van den gerichte te scheydene ende den aenleggere duemen in de
costen by den verweerdere dairomme gedaen.
7.  Ende als beyde partien compareren, sal een aenleggere in allen saken van gronden van erven
oft erfrenten, van servituten, van erfwegen, palingen ende dyergelycke reele actien ende oick in
alle andere personele actien, van geloeften, contracten, ongebruycke van goeden, fortssen ende
injurien dair af den principalen heysch zal gedragen thien rinsguldene eens oft dair boven,
sculdich zyn op ten iersten dach van rechte dienende, zyn aensprake inhoudende zyn conclusie
over te gevene in gescrifte, gemaict mit verschyden articulen ende die feyten affirmativelick
ende pertinentelick, zoe verre die materie tot feyten gedisponeert is. besundere ende pertinen-
telicken dair inne scriven, gelyck hy dair op getuygen sal willen produceren. Ende soe verre hy
heeft eenich bescheet van scepenenbrieven, obligatien, instrumenten oft andere documenten in
gescrifte, dair mede hy zyn aensprake zoude willen verificeren, sal gehouden zyn den verweer-
dere dairaf edicie te doene ende copie te laten hebben, zoe verre hy dat begheert, ten ware dat in
alsulcken bescheyt eenige clausulen oft pointen meer stonden der materien, dair questie af is,
nyet aengaende, dair af ende van den selven voirderen clausulen en sal die partie egheene visie
sculdich zyn te doene, dan ter discretien ende ordinantie van onsen voirscreven scepenen. Ende
by  alsoe den aenleggere voirdere bescheet van noode  is tot zynder aenspraken dienende,
d'welck hy zonder compulsorie oft requisitorie van rechte nyet en heeft cunnen gecrygen, sullen
die scepenen hem by compulsorien oft requisitorien dair af versien. Ende sal den verweerdere
hier af visie oft copie moeten laten hebben eer die selve verweerdere sculdich sal zyn t'
antwoirdene. Ende dit al gedaen, sullen die scepenen sculdich zyn te appointeren ende accorde-
ren den voirs. verweerderen copie van der voirs. aenspraken, visie oft copie van allen den voirs.
bescheede ende hem ordineren dach om dair op te antwoirdene, nae gelegentheit van der saken.
Ende sal d'overgeven van der voirscreven aenspraken, mit oick d'accorderen van der voirscre-
ven visien oft copie ende den dach geordineert om te antwoirdene, geteekent ende geregistreert
worden.
8.  Ende by alsoe ten dage van antwoirdene die verweerdere nyet en compareert noch procureur
voire hem, behoirlick uuytgeroepen zynde, sullen die scepenen, ten versuecke van den aenleg-
gere comparerende, tegen hem gheven contumatie ende dair mede versteken van antwoirden
ende by alsoe van der aenspraken genoech blyct uuytten bescheyde, zullen den aenleggere zyn
conclusie aenwysen ende is voirderen thoen van noode, zoe sullen zy den aenleggere dair toe
wysen ende admitteren ende dan voirts dair inne nae recht procederen. Wel verstaende dat een
verweerdere tegen dese vonnissen by contumatien gegeven, sal hebben zyn tegenseggen als
voire in den vyfsten articule van den vonnissen mitter ierster contumatien gegeven, geseeght is,
mits namptiserende ende verleggende onder cautie die costen van der voirgaender instantien
ende dit alsoe hier nae in den XXIIIen articule verclaert wordt.
9. Ende soe verre een verweerdere compareert, die sal sculdich zyn op zynen dach van
antwoirdene over te gevene zyne verantwoirden mit zynder conclusien in gescrifte behoirlick
mit articulen gemaict als voire van der aenspraken geordineert is, dair mede oick visie doende
ende copie den aenleggere latende hebben van allen den bescheyde dair hy zyn verantwoirden
mede wilt verificeren, gelyck boven van den aenleggere is geordineert, ten ware dat die selve
verweerdere, comparerende, allegeert merckelycke redenen om te hebbene eenen anderen
dach van antwoirden, den welcken die scepenen nae gelegentheyt van der saken hem sullen
mogen accorderen.  Ende 't verantwoirden mit alle den bescheede overgegeven zynde, sal den
aenleggere dach gegeven worden ende copie als voire,  om  dair op te repliceren. Welcke
replycke hy oick sal overgeven in gescrifte mitten bescheyde dair toe dienende als voire ende
insgelycx die verweerdere zyn duplycke in gescrifte,   ten   ware   dat een aenleggere woude
naictelyck zonder yet meer totter saken te allegeren voire replycke sympelick persisteren, in
welcken gevalle die verweerdere oick sculdich sal zyn voire duplycke terstont te persisteren. In
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desen versien dat die selve verweerdere sal sculdich zyn hem te verdragene in zyn duplycke te
scrivene eenige nyeuwe feyten, dair op die materie principalick zoude mogen berusten, die hy in
zyn verantwoirden hadde mogen brengen ende die welcke alsoe nyet en smaken die nature van
duplycken. tegen ende contrarie der replycken van den aenleggere. Ende van gelycken sal
onderhouden worden in 't repliceren.
10. Ende als partien aldus hebben gedient van aensprake, verantwoirden, replycke, ende
duplycke oft hinc inde gepersisteert als voire, sullen partien sculdich zyn recht te versueckene
zonder dat men den aenteggere copie van der duplycken sal accorderen. Ende wanneer partien
hebben d'bescheet van titulen ende munimenten bedinght gehadt, dair op die materie soude

mogen berusten. zoe verre partien beyde tsamen ende gelyckelick boven d'bescheyt in gescrifte
verclaren ende accorderen te zyne by feyten ende thoen te behoevene, zoe sullen die wethoude-
ren diezelve partien tot hueren thoone wysen, soe verre hen duncke dat soe behoore  oft
anderssins soe sullen die scepenen partien ordineren mit eenen behoirlicken inventaris tot
hueren scriftueren, bynnen zesse daghen ten lancxsten, op die pene van zesse stuvers als hier nae
noch vercleert wordt, over te gevene alle die brieven, titulen ende munimenten die zy tevoiren
bedinght ende huerer wederpartien te vooren gecommuniceert hebben gehadt. om't selve al by

den scepenen gesien, alsdan in de materie principale soe verre die dair toe is gedisponeert,
diffinityf vonnisse te gevene oft partien, eest noot. te wysen tot hueren thoone. Ende soe verre
die scepenen, visiterende 't voirs. proces, bevinden in de duplycke nyeuwe feyten, als voire,
sullen die reicieren oft den aenleggere dair af accorderen copie ende dach om dair op nairdere te

mogen antwoirden, mits by den verweerdere betalende die costen van retardatien.
11.  Ende soe verre partien huere saken bedinghende hen van egheenen bescheyde in gescrifte
en vermeten, mair in huere gescriften contrarie zyn in feyten, soe sullen die scepenen den
aenleggere accorderen copie van den duplycken om te zien oft dair eenige nyeuwe feyten inne
zyn die souden behooren gereicieert oft den aenleggere dair op nairdere gehoort te wordene.
Ende dat al gedaen ende geaccordeert, sullen die scepenen partien wysen tot hueren thoone op
die articulen ende feyten van hueren scriftueren zonder dat eenige van den voirs. partien
geoirlooft zal wesen eenige interrogatorien oft aendrachten om getuygen dair op verhoort te
wordene, te mogen overgeven, mair sullen alleenlick mogen overgeven billetten dair inne
alleenlick designerende die articulen oft clausulen van den articulen dair op zy die getuygen
begheeren gehoort te hebbene. Ende sal 't seive appointement, dair mede partien worden
gewesen tot hueren thoone, worden geregistreert ende oick ten tyt die den aenleggere gegeven

sal worden voire zyn ierste dilatie om zynen thoen te doene.
12.  Ende by alsoe die aenleggere bynnen den iersten tyt van thoone hem geaccordeert, nyet en

volthoont, sullen die scepenen hem accorderen eenen anderen tyt van thoone oft prorogatie tot
drye dilatien toe ende die vierde uuyt gracien soe verre by den redenen die de aanleggere

allegeert, hen duncke te behoorene ende die soe lange ende cort, gelyck den scepenen sal goet
duncken nae gelegentheyt van der saken, sonder meer tyt van thoone te gevene. Mair soe verre
een aenleggere bynnen den voirs. tyde nyet en volthoont noch van meer thoens en wilt
renuncieren, zullen die scepenen hem van voirderen thoone mit appointemente, ten versuecke
van den verweerdere, versteken.
13.  Ende ter selver tyt als die aenleggere renuncieert oft versteken is van meer thoens sal den
verweerdere tyt om zynen thoen te doene geaccordeert worden mit prorogatien ende nae
gelegentheyt  van der saken als voire,  ten  ware  dat hy duerende  den  tyt van thoone  den

aenleggere geaccordeert oick zynen thoen woude produceren, d'welck hy weI zal mogen doen.
14.   In desen versien dat die ghene die de getuygen verhoort ende huere depositien scryft, zal
sculdich zyn de geheele depositien van ekken getuyge besundere in gescrifte te stellene mit den
redenen van wetentheyt van der selver depositien, zonder die te mogen te kennen te geven mit
desen woorden, constat, affirmat articulum, Domini apportabunt, oft dyergelycke woorden.
Ende sal die examinatie van den getuygen moeten gebueren by eenen scepen tenminsten ende

by den greffier, zynen substituyt oft clerck oft eenen van den gesworen clercken die men noempt
secretarisen, gelyck hier nae nairder verclaert is.
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15. Als partien hinc inde hueren thoen hebben voldaen oft dair af zyn versteken, zullen die
scepenen partien hinc inde accorderen namen ende toenamen van den getuygen. copie van den
billetten, titulen, munimenten ende andere bescheyt by hen overgegeven ende eenen dach hen
ordineren om elck tegen des anders thoon over te gevene huere reprochen oft exceptien. die
welcke zy sullen mogen doen, believe 't hen. alleenlick dair tegen in de plaetse van reprochen

excipierende verbalick generalia. dair mede dat van rechts wegen getuygen oft munimenten
worden gereprocheert. In welcken gevalle sal d'ander partie dair tegen terstont moeten genera-
liter salveren. Ende soe verre zy begheeren nairdere te reprocheren. sullen dat sculdich zyn te
doene in gescrifte dair af men hen sal accorderen copie ende dach ordineren om te salveren oick
in geschrifte oft verbalick alleenlick seggende generalia in plaetse van salvatien, soe verre hen
belieft. Ende tot allen den welcken die schepenen hen sullen geven sulcke dagen ende die oick

uuyt saken verlingen, soe hen duncken sal behoorende.
16.  Ende als partien dienen van salvatien sullen zy sculdich zyn in de saken te sluyten, recht te
begheeren ende gemaent te wordene ende in gevalle zy dat nyet en willen doen, sullen die
scepenen mit vonnisse appointeren dat zy in de plaetse van den gebreckelicken die sake houde
voire gesloten. Ende partien als dan ordineren bynnen veerthien dagen dair nae te makene elck
van zynen stucken eenen behoirlicken inventaris, gequoteert ende onderteekent, op die penen
ende correctien als hier naverclaert wordt zonder op die voirs. reprochen ende salvatien eenigen
thoen te mogen doen oft munimenten overgeven, het en ware dat namaels by den scepenen 't
geheel proces gevisiteert zynde, bevonden worde van noode te zyne op eenige articulen van den
selven reprochen oft salvatien, thoon gedaen te wordene dair toe zy partien by appointemente
sullen admitteren. Wei verstaende dat in desen reprochen noch salvatien egheene nyeuwe
feyten en sullen gestelt worden noch te thoone geadmitteert dair op die materie principale van
der aenspraken oft verantwoirden soude berusten, mair alleenlick feyten, hebbende nature van
reprochen ende salvatien.
17. Als 't voirs. proces aldus is gefurneert, sullen die scepenen ten versuecke van der eender
partien, het zy aenleggere oft verweerdere, als zy 't proces hebben gevisiteert ende gedelibereert
zyn om vonnisse dair inne te gevene, dat t'allen tyden, als 't hen belieft, mogen doen. zonder
beyde den partien te moeten aensuecken oft meer vragen oft zy recht begheeren oft gemaent te
hebbene.

18.  Ende als 't diffinityf vonnisse gegeven sal zyn, sal 't selve terstont geregistreert worden by
den greffier dair toe geordineert, die van den selven vonnisse partien. dat versueckende, acte
geven sal inhoudende alleenlick conclusien van den aenleggere ende van den verweerdere, ende
voirts 't dictum van den vonnisse tot hueren redelycken coste.
19. Van gelycken sal die voirs. greffier partien, des versueckende. tot hueren redelycken coste
sculdich zyn te gevene auctentycke acte van alle den substancialen termynen ende acten van den
beleyde van den processen om 't selve proces dair mede te furneren oft anderssins partien dair
mede te behulpene ende sal dairom die voirs. greffier van allen acten die in de saken sullen
gehouden worden. sculdich zyn te houdene een registre ende dair uuyt ter begheerten van
partien acte te makene. Ende als den thoon by beyde partien voldaen ende van voirderen thoon
by hen gerenuncieert oft vertegen sal zyn, soe sal die greffier ten versuecke van den selven
partien hen den selven thoen laten zien ende copie dair af, op zynen behoirlicken sallaris ten
coste van den ghenen die dat versueckt. geven, soe verre zy oft d'een van hen dat versueckt.
20. Dat, nae 't vonnisse gegeven zynde, partie, hebbende condempnatie van costen, sal zyn
wederpartie mogen doen daghen om die costen te zien overgeven ende ten dage geprefigeert
dair af in gescrifte dienen. Dair op die wederpartie sal dach nemen om diminueren van vyfthien
daghen. Ende te dien dage van diminutien dienen oft, by gebreke van dien, dair af versteken
zyn sonder meer delay ende geprocedeert worden totter verificatien ende taxatien van den
costen, alsoe behooren sal, welcke taxatie gebueren sal by eenen scepen ende den greffier op
den loon hier nae geordineert.
21. Als't voirs. vonnisse gegeven is ende die een oft d'ander van den partien wilt sustineren dair
mede gegraveert te zyne, sal dair op mogen doen een tegenseggen. op de pene van aen den heere
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te verbueren thien ponden, ende ekk van den scepenen een pont, elck pont te zeven stuvers

gerekent, navolgende der ouder costumen ende mits namptiserende ende verleggende die
costen als voire, zoe verre partie dat versueckt. Ende doende dit tegenseggen, zal partie die
tegenseggen doet, moeten ten dage van rechte dair op dienende overgeven zyn aensprake in

gescrifte dair inne deducerende die griefven van zynder lesien mit articulen pertinentelick als
voire in d'ierste instantie geseeght is. Van welcker aenspraken der wederpartien sal geaccor-
deert worden copie ende dach om dair op t'antwoirdene, welcke antwoirde hy mondelinge sal

mogen doen, alleenlick verhalende d'beleydt van der ierster instantien ende dat repeterende
ende dair mede nyettegenstaende den redenen van den tegenseggen, sustineren dat't vonnisse is
wei gewesen ende te bliven in 't gerichte.  Ende in desen gevalle zal die voirscreven partie
tegenseggen doende terstont oick moeten repliceren ende persisteren ende partien hinc inde
sluyten ende recht begheeren.
22.  Ende in gevalle die wederpartie wilt zyn verantwoirden oick overgeven in gescrifte sal dat
mogen doen insgelycx by articulen pertinentelick als voire ende sal dit proces voirts beleydt
worden in alle der manieren gelyck boven in d'ierste instantie is geordineert. Wel verstaande dat
partien doende hueren thoen in de ierste instantie egheen processen noch stucken en sullen
mogen inneleggen oft repeteren van anderen processen tusschen dese oft andere partien. Mair
allet gene dair mede zy hen sullen willen behulpen, sullen zy sculdich zyn effectuelycken over te
gevene in forme van thoone mit billetten inhoudende designatien van den articulen ter verifica-
tien van den welcken 't selve gedaen wordt. Ende van gelycken in de tweeste instantie en zal
egheen van den voirs. partien verbalicken moghen inneleggen oft repeteren dan d'beleyden van
der ierster instantien. elck soe verre als 't hem aengaet ende alle andere producten sullen zy
effectuelicken moeten overgeven mit billetten als voire om die processen behoirlick gefurneert
ende by de scepenen getermineert te wordene als boven geordineert is.
23.  Ende want groote verachtinge ende belet is van justitien, mit oick groote zware onverwin-
licke costen van partien te admitteren soe dicwylen tegenseggen te mogen doene. gelyck men
hier voirtyden geplogen heeft, soe statueren wy ende ordineren oick by desen dat van nu
voirdane partie mair een tegenseggen en sal mogen doen in sulcker vuegen dat als iemandt twee
vonnissen mit hem conform heeft geobtineert, die selve vonnissen zal mogen tot behoirlicker
executien doen stellen. Behoudelick dat partie adverse dair af in onsen voirs. Raide van Brabant
by reformatien hem sal moghen beclagen nae die ordinantie van onsen voirs. Raide, ten ware
nochtans dat die gecondempneerde in een van den twee voirgaende instantien hadde gecontu-
maceert geweest ende in zyn absentie hem ongehoirt, hadde gesuccumbeert, in wekken gevalle
ende  anderssins  nyet, sal alsulcken partie, nyettegenstaende den eenen tegenseggen  by  haer
gedaen, noch een andere ende tweede tegenseggen mogen doen, soe verre haer belieft. Ende
doende sulcke partie d'ierste tegenseggen zal der wederpartien rembourseren die costen van
den ierster instantien op cautie ende doende tweede tegenseggen, sal namptiseren ende voldoen
't gewysde mitten costen al op cautie. Ende dit al by provisien ende tot dat anders by ons dair op
zal geordineert worden. Ende behoudelick altyt dair nae der partien haer recht van reformatien
in onsen voirs. Raide van Brabant, als voire.
24. Ende sullen die vonnissen van den scepenen ter executien gestelt worden, soe wel op die

goeden van den gecondempneerde als zynen persoen, nyettegenstaende dat die gecondemp-
neerde verclaren woude mitten lyve dair voir gevangen te willen gane ende blyven. Behoudelick
dat in personelen actien, indien die gecondempneerde selve versueckt ende begheert gevangen
te sittene, den tyt van zesse weken, zonder zyne goeden voire 't voldoen van den gewysden te
willen laten vercoopen mit heerlicke executie, 't selve vonnisse nyet en sal eer ter executien

gestelt worden op de goeden van den gecondempneerden. Behoudelick dat partie zy versekert
bynnen middelen tyde van den goeden van den gevangene.
25. Ende aengaende allen anderen saken personelen, dair af den heysch min gedraeght dan die
weerde oft estimatie van thien rinsguldenen eens, sullen die partien gehouden zyn huere
aensprake, verantwoirden, replycke ende duplycke te doene verbalick op sulcke dagen van
rechte als onse scepenen nae gelegentheyt van der saken hen dair toe accorderen sullen, dair aff
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die conclusien van den partien, mit oick die acten van confessien, sullen by den greffier
behoirlycken geregistreert worden.
26.  Ende als die voirs. saken aldus verbaticken zyn bedinght ende die sake mair en bedraeght
twintich stuvers eens oft dair onder, soe zal die aenleggere zyn schult mit zynen eede by gebreke
van anderen bescheyde mogen bewarigen als voire. Ende soe verre die meer gedraeght. onder
nochtans die voirs. thien rinsguldenen eens. ende in gevalle mit scepenenbrieven. obligatien oft
andere wettigen bescheyde oft oick by confessien van partien, die materie gedisponeert is om
zonder voirderen thoen, diffinityf vonnisse dair inne te gevene, sullen onse scepenen, eest
doenlick, die sake terstont decideren oft anders die houden in advyse ende die stucken oversien
ende namaels tot huerer moeyten decideren ende vonnisse dair inne geven.
27.  Ende als partien ierst dinghtalich geworden zyn, by alsoe oick bevonden wordt dat die sake
nyet en mach gedecideert worden zonder nairderen thoen van beyde den partien oft van der
eender nae gelegentheyt van der saken, sullen scepenen appointeren dat die selve partien oft
partie nairderen thoen behoevende, sullen oft sal huere feyten, tevoiren verbalick bedinght,
overgeven by intendit oft interrogatorie in gescrifte, dair af elck van den partien sculdich sal zyn
die selve zyne articulen alleenlick te makene van feyten, by hem te voiren mondelinge bedinght,
in sulcker vuegen dat die voirspraecken van der wederpartien versocht zynde te affirmeren dat
zy tevoiren die selve feyten hebben bedinght gehad, sullen sculdich zyn dat alsoe te affirmeren
ende by gebreke van dien zullen die feyten nyet geaffirmeert wesende worden gereicieert ende
egheenen thoen dair op gedaen worden.
28.  Ende die voirs. partien sullen aengaende den productien van den voirs. thoone ende voirts
van den reprochen ende salvatien ende sluyten in der saken procederen oft by gebreke van een
der partien, zullen die scepenen dair inne appointeren ende vonnisse geven als boven in de
andere saken is geordineert. Ende tegen welcke vonnisse sal oick maer eens by ekke partie een
tegenseggen gedaen mogen worden, insgelyx als voire.
29.  Ende van den drye jairgedinghen, te wetene te Paesschen, Sint Jansmisse ende Derthien-
misse aengaende den welcken men by abuse gemeynt ende gehouden heeft dat d'een poirtere
den anderen nyet en soude hebben mogen doen daghen dan tegen oft in de voirs. jairgedinghen
ende ten anderen dat als die verweerdere dan uuyter stadt ware oft nyet te vinden en zy om aen
zynen persoen gedaight te wordene dat alsdan die scoutet ende scepenen hem souden moeten
daghen aen zynen persoen, den welcken nyettegenstaende wy statueren ende ordineren dat
voirdaen die poirters ende ingesetenen van onser voirs. stadt zullen t'allen tyden. gelyck andere
partien, mogen gedaight ende bedwongen worden ende d'een den anderen doen daghen te
compareren in allen saken ende materien voire onse scoutet ende scepenen voirscreven ende
aldair t'antwoirdene, te rechte te staene ende rechts te pleghene. Ende dat die dagementen
gedaen sullen worden, in absentien van hueren persoonen, tot hueren huyse oft geweere mit
behoirlicken ende sulcken intervalle van tyde dat men hem dair af gevueghelick by hueren
huysgezinne die kennisse heeft mogen doen, willende dat 't selve dagement van sulcker weerden
zy oft aen hueren persoone gedaen ware. Ende voirts sal men in de zelve jairgedinghen
procederen gelyck in de andere saken is geordineert, die voirs. jairgedinghen nyetmin anders-
sins in hueren wesen blyvende.
30. Wel verstaende  dat  in  alle die voirs. proceduren, appointementen ende vonnissen  by
contumatien, interlocutoir oft di ffinityf gegeven. onse leeghscoutet ende onse scepenen zullen
hebben elck respective alle huere behoirlycke rechten ende die van partien ontfangen. Behalven
dat 't scepenenboecxken, dair inne die scepenen zelve huere appointementen, allerhande
andere acten van protestatien, borchtochten, procuratien, ende dergelycke plegen te teekenen,
nyet en sal ten coste oft taste van partien voirdaen gehouden worden. Verbiedende onsen voirs.
scepenen eenige rechten in plaetse van dien oft dair af te nemene, overmits der rollen ende
registre boven geruert. Van welcker rollen ende registre zy zullen altyt mogen visie ende
inspectie nemen, als 't hen belieft ende zy des behoeven zullen. Ende van welcken voirs
rechten, den voirs. scepenenboecxken aengaende, by deser ordinantie hier nae getaxeert, die
voirs. onse scepenen sullen by handen van den zelven greffier die een hellicht hebben, alsoe hier
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nae in den LVen article geordineert wordt. Ende insgelycx alle andere gesworene officiers
macht hebbende van justitien wegen eenige exploiten van justitien te doene, zullen oick hebben
ende bliven behouden huere behoirlycke rechten, soe verre hier boven  oft  nae by deser
ordinantie nyet en is versien.
31. Ende voirts aengaende den criminelen saken, die in der vierscharen by onsen hoogenscou-
tet oft zynen stadthoudere tegen partien geintenteert worden, die sullen mondelinge bedinght.
beleydt, gedecideert ende geexecuteert worden, ten ware dat een verweerdere begheerde der
stadt recht. In welcken gevalle men dair inne procederen sal mit aensprake ende antwoirde in
gescrifte ende voirts 't selve proces beleyden ende decideren, gelyck boven in andere saken in
d'ierste instantie geordineert is.
32. Wei verstaende dat alle andere rechten, previlegien ende costumen van der voirs. onser
stadt van Den Bossche der voirs. materien van beleyden van processen ende justitien aen-
gaende, zoe verre dair af hier boven oft hier nae nyet en wordt ter contrarien geordineert, sullen
bliven in wesene zonder hier mede eenichssins verandert oft vermindert te wordene, zoe verre
namaels nae gelegentheyt van der saken bevonden worde soe te behooren.
33. Ende ten eynde dat onse bancke van justitien ende 't gerichte in onser voirs. stadt van
tsHertogenbossche voirdane by gereguleerden tyden ende uren worde wel ende behoirlick
gefrequenteert, gehanteert ende gehouden, soe ordineren wy voirts ende statueren dat onse
voirs. scoutet ende scepenen sullen gehouden zyn te comene ende te vergaderen op der
stadthuys, 's morgens ter halver uren tusschen achten ende negene in den zomer ende alsdan sal
men aldair beghinnen precise die misse. dair toe van oudts gefondeert, ende sullen aldair blyven
tot elf uren, soe verre die rolle nyet eer uuyt en is. Ende in den wintere te negen uren voire der
noenen tot elf ende een halve uren in der vuegen als voire. Ende altyt na der noenen te
vergaderen, in den zomer ter halver uren vyere ende te blyvene tenminsten totter halver uren
zesse, zoe verre 't selve behoeffelick ende van noode zy. In den wintere te drye uren nae noene
ende dinghen tot vyfven ende dit al op die pene van twee stuvers, drye plecken Brabants voire
elcken stuvere gerekent, te verbuerene by elcken van hen die ten voirscreven tyden ende uren in
der voirs. banck ende gerichte nyet en is comparerende oft blyvende, ten ware by merckelycke
wettige excusatie van huerder absentien oft dat onse scoutet oft scepenen waren al tsamen oft
d'meestendeel van hen nootelycken ende merckelycken geoccupeert in eenige saken ons oft
onser stadt aengaende oft dat die drye leden van der stadt waren vergadert. Ende en mochten
der scepenen egheene oft zeere luttel ontbeeren om raidt ende advys van hen te hebbene. in
welcken gevalle dair af behoirlick gebleken zynde, den voirs. onsen scoutet oft zynen dienare
van der excusatien der voirs. onsen scepenen ende den voirs. scepenen oft hueren dienare van
der excusatien des voirs. onss scoutets oft zyns stadthouders, ende anderssins nyet, die voirs.
onse scoutet ende scepenen wel sullen mogen uuyten gerichte bliven ende continueren die saken
tot nae der noenen oft tot des anderen daighs, gelyck zy sullen bevinden behoorende, zonder in
de voirs. penen te vervallene. Welcke penen,  die de voirscreven onse scepenen verbueren
sullen, wy willen gecolligeert hebben ende zonder simulatie ende verdrach hen afgenomen by
den derck van den voirs. onsen leeghscoutet. Ende die penen, die de voirs. onse scoutet sal
verbueren, by eenen van der groender roeden oft dienare van den scepenen by hen dair toe te
committerene, ende die voirs. penen te applicerene ter ordinantie ende discretien van onsen
voirs. leeghscoutet ende scepenen. Ende op dat in de expeditie van den saken der voirscreven
onser stadt voirdane goede ordene ende regule gehouden worde, soe ordineren wy oick ende
statueren by desen, dat men voirdane twee reysen ter weken voire die bynnenpartien ende eens
voire die buytenpartyen sal dinghen. Ende die rolle houden ordinarislick, te wetene voire die
partien van bynnen des dysendaighs en des vrydaighs ende voire die buytenpartien op ten
merctdach, die des donderdaighs gehouden wordt, zoe verre die daghen egheene heyligedagen
en zyn oft anderssins des iersten werckdaighs dair nae. Ende dat opte selve dinghdagen,
besundere soe lange als die rolle dueren zal, egheen andere saken noch acten judiciele noch
extrajudiciele en sullen gedaen noch geexpedieert mogen worden by schoutet, scepenen.
voirspraeken oft partyen, wair mede die selve genechtdagen ende rolle souden mogen eenichs-
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sins geturbeert. belet, behindert oft verachtert worden ende dat op een pene van zesse stuyvers,
t'elcker reysen te verbuerene, by elcken van den gheenen die 't selve ware voirtstellende ende
solliciterende, ten ware uuyt eenige merckelicke redenen ende by ordinantie ende consente van

der geheelder weth. Mair sullen alle alsulcke andere acten en saken gedaen, gesolliciteert ende
volbracht worden opte andere dagen oft nae d'expiratie van der rollen ende dit al ten fyne dat die
scepenen tyt mogen hebben om huere vonnissen ende andere appointementen tusschen mid-
delen tyden ende opte voirs. andere dagen te makene, die voirspraken ende procureurs huere
scrifturen maken ende huere processen furneren ende die partien hueren thoene ende produc-
tien mit goeder moeyten doen ende leyden moghen. Wei verstaende dat die materien van
arreste van uuytlandigen vrempden oft buytepartien sullen ten versuecke ende expeditie van
dien opte voirs. andere dagen wet moghen bedinght ende ontcommert worden. Behoudelick
nochtans en in desen versien dat die voirs. onse schoutet oft zyn stadthoudere, scepenen,
greffier oft zyn substituyt ende desgelycx oick die voirspraken ende procureurs tot allen anderen
dagen verbonden ende gehouden sullen zyn evenwel te compareren ende te zyne emmers
tenminsten voir der noene op ter stadthuys, aleer die voirs. misse die ten geordineerden uren,

gelyck boven, ordinarislick gedaen sal worden, geeyndt sal zyn, om partien in alle saken ende
acten die men behooren sal buyten die ordinaris genechten voirscreven, te expedierene ende

tracteren, behulpich te zyne, dienaengaende te dirigeren, te hooren ende ontcommeren. Ende
als partien dienaengaende sullen ontcommert ende gedirigeert zyn, soe sullen die schoutet,
greffier ende voirspraken wel mogen  van  dair  gaen,  mair die scepenen sullen om huere
processen te visiteren, huere vonnissen ende appointementen, tot expeditie van partien te
makene, verbonden zyn aldair te blyvene in den zomer ende de wintere voire noene ende nae
noene totten uren voire verclaert, ten ware dat zy egheen vonnissen noch appointementen te
maken noch te expedieren en hadden ende dit al opte voirs. penen van twee stuvers boven
geordineert, by ekken van hen tot elcker reysen te verbueren ende te namptizeren als voire.
34.  Ende want wy verstaen dat die gagien ende prouffiten die onse voirs. scepenen jairlicx van
onser voirs. stadt hebben, zeer zober zyn ende hen vervallen oick zeere cleyne, soe willen wy
ende ordineren dat van nu voirdane duerende dese onse ordinantie, zy sullen hebben, elck van
hen, noch zesse karolus guldenen boven 't gene d'welck zy jairlicx van onser voirs. stadt hebben

gehadt. Bevelende ende ordinerende oick by desen den pollicimeesteren oft gecommitteerde
totten innecomene ende uuytgevene onser voirs. stadt dat zy voirdane jairlicx onsen scepenen in
tyde wesende, elcken die voirs. zesse karolus guldenen uuytreycken ende betalen mitten andere
gewoonlicken gagien ende prouffiten van den incomene onser voirs. stadt.
35.  Ende op dat dese voirs. ordinantie onderhouden wordde, soe ordineren wy ende statueren
voirts dat onse schouteten ende altyt onse nyeuwe scepenen in 't aencomen van hueren

scependomme ende oick alle andere officieren ende justicieren eenige administratie van justi-
tien bynnen onser voirs. stadt hebbende, zullen zweeren dese onse ordinantie in alle hueren

pointen te onderhoudene ende doen onderhouden by partien ende hueren voirspraken ende by
elcken dien dat eenichssins aengaen sal mogen, op die correctien ende penen in deser ordinantie
hier voire ende nae verclaert.
36.  Ende om te verhuedene dat die partien nyet en worden gegraveert by den voirs. voirspra-
ken, clercken oft anderen, mair dat van nu voirdane goede pollicie ende ordinantie in 't
bedinghen ende beleyden van den processen ende dinghtalen voire onsen voirs. schoutet ende

scepenen onser voirscreven stadt van tsHertogenbossche mit alder eeren, reverentien ende
zonder confusien onderhouden worde, achtervolgende deser voirs. reformatien ende ordinan-
tie, ende om partien. soe wei van bu>·ten als van bynnen. tot corten expeditie van rechte te
hulpene, insgelycks oick om te verhuedene dieselve partien van ombehoirlicke ende onvertul-
dige costen ende van lange sollicitatien, naeloopen ende andere exactien, soe ordineren wy ende
statueren dat die voirspraken die nu zyn oft die hier namaels by den voirs. onsen schoutet ende

scepenen geadmitteert ende ontfangen sullen worden, aleer zy hen onderwinden sullen iemants
sake te beleyden oft woirdt in den voirs. gerichte te doene, sullen moeten zweeren 't gene des
hier nae volght: Ick gelove zekere ende zwere, dat ick dragen ende bewysen sal den heeren van
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den gerichte voirscreven alle eere, reverentie ende weerdicheyt in der bancken ende gerichte
van justitien zittende ende oick dair buyten, dat ick nyet dienen en sal in eenige sake die ick weet
onrechtveerdich te zyne noch oick dair inne eenige partien directelick noch indirectelyck
stercken, het zy dat my van der onrechtveerdicheyt blycke in't beghinssele oft nae dien die sake
begonst is. Mair soe wanneer 't selve tot mynen kennissen comen sal, zoe sal ick my derselver
saken verdragen dat ick mynen meesteren, my te wercke als procureur stellende, getrouwelick
dienen sal nae mynen verstande, kennisse ende vermogen ende my tevreden houden mit
redelycken sallaris ende mit alsulcken loone als by deser jegewoirdiger ordinantie getaxeert
ende geordineert is. Item dat ick egheen ombehoirlyck vertreck oft uuytset en sal suecken om
myn wederpartie te prejudicieren, dat ick mit egheene partien eenige conventien oft voirweer-
den maken en sal om te hebbene eenich part oft deel van der sake oft querele dair inne ick
dienen. Item dat ick nyet dienen en sal in eenige saken die by mynen welweten zyn tegen die
previlegien ende rechten deser stadt noch dair toe raidt noch daet geven, dat ick dese nyeuwe
ordinantie ende reformatie nae mynen besten vermogen ende wetentheit in allen hueren
pointen ende articulen, soe verre die my oft mynen meesteren eenichssins aengaen. zal onder-
houden ende achtervolgen. Ende voirts generalick in ende van al my dragen ende vuegen sal,
gelyck den staet van eenen goeden, eerlicken ende getrouwen procureur ende voirsprake
toebehoirt.
37.  Ende want die voirspraken, gesworen clercken ende andere partien, ten tyde als die justitie
geadministreert wordt ende onse scoutet ende scepenen voirs. in der bancke ende gerichte
geseten zyn. dadelycx uuyt quader gewoonten liggen op 't comptoir van der cameren van den
gerichte, scrivende, sprekende, deviserende van alrehande saken ende quade manieren hou-
dende, in grooter cleynicheyt, oneere, belettinge ende verachtinge van justitien ende van den
ghenen die de selve administrerende zyn. Soe ordineren wy dat van nu voortane nyemandt, wye
hy zy, soe wel voirsprake als andere, hem en sal mogen vorderen ten tyde als in de raidtcamere
oft camer van justitien gedinght ende die justicie geadministreert wordt, te liggen, te leenen,
noch mitten armen noch mitten handen op ende aan 't comptoir ende bancke voirscreven. Mair
sullen die procureurs ende die partien in 't middele van der camere voirs. mit alder reverentie
huere zake bedinghen ende den wethouderen te kennen geven ende soe wye contrarie van desen
doet, sal telcker reysen gecalengiert wesende van den voirs. schoutet, oft bygebreke ende faulte
van dien by den oudtsten scepene alsdan in den gerichte sittende, verbueren die somme van twee
stuvers, die hy sculdich sal zyn terstont te namptizeren, zonder eenige contradictie. in handen
van den ghenen die by den schoutet ende scepenen dair toe gecommitteert sal worden, om die
selve penningen tot huerer ordinantie geappliceert ende bekeert te wordene.
38. Ende dat egheenen voirsprake oft procureur en sal mogen voire recht occuperen noch
eenige sake bedinghen noch bewaren in absentie van partien, tenzy dat hy thoone oft bewyse te
hebbene behoirlicke ende volcomen procuratie totter geheelder saken gepasseert, nae uuytwy-
sen deser ordinantie ende reformatien ende soe voire geruert is opte pene van twee scellingen
Brabants ende dair toe gesuspendeert te zyne van zynder offitien den tyt van eender maent.
39. Ende dat elck voirsprake in 't beghinssel zynder dinghtalen sal mit reverentie begheeren
oirlof ende oirlof oft consent hebbende,  sal zyn aensprake pertinentelick doen,  het zy in
gescrifte oft verbael nae heyssche van der materien, naictelick noemende den naem ende
toenaem zynder partien dien hy dient ende dair nae den naem van zynder wederpartien.
beleydende zyne aensprake verstandelick ende formerende dair nae in 't leste uuyten redenen
ende middelen van zynder aenspraken behoirlick zyn conclusie, ailet navolgende deser ordinan-
tie zonder eenige cavillatien, injurien oft kivelicke woirden dair inne te verhalene. Desgelycx sal
doen die procureur oft voirsprake van der wederpartie doende syn verantwoirden. Ende oft zy
des nyet end deden ten goetduncken ende discretien van den voirs. schoutet ende scepenen.
sullen dair aen gecalengiert wesende als voire, verbueren t'elcker reysen drye stuvers, die te
betalen aleer zy huere dinghtalen zuilen mogen continueren ende die namptiseren terstont in
handen gelyck boven.  ten  ware  dat uuyt gelegentheit  van der saken die scepenen bevonden
meerdere correctie dair toe te behoorene, die zy sullen mogen ordonneren alsoe hen goet
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duncken sal. Ende dien zy in eenige van den voirs. gevallen dair tegen eenichssins rebelleren oft
seggen zullen dair af staen ter correctien van den selven schoutet ende scepenen.

40.  Desgelycx en sullen die voirspraken oft procureurs in 't repliceren, dupliceren oft in andere
altricatie, by monde oft in gescrifte egheene cavillatien, injurien, oneerlycke, afdragende oft
kivelycke woirden oft termynen mogen gebruycken, mair sullen soe eerlycken als die materie
ende sake dat heyscht die bedinghen opte pene ende correctie als boven.
41. Ende alsoe dicwylen ende menichwerven als die voirs. voirspraken oft huere meesters oft
oick iemandt anders. wye hy zy, eenige kivelicke woirden hebben. d'een tegen den anderen in
den gerichte oft raidtcameren duerende 't sitten van den wethouderen oft die procureurs oft
partien d'een in des anderen woirdt varen, om malcanderen in huere woirden te behynderen, te
turberen. ende tot gramscape te verweckene, die sullen gecalengiert wesende als voire, t'elcker
reysen verbueren drye stuvers te betalen ende namptizeren als voire.
42. Ende soe wanneer den voirspraken, procureurs oft anderen partien geimponeert wordt
silentie oft zwyghen by onsen schoutet. zynen stadthoudere oft den oudsten scepenen alsdan
sittende ende terstont nyet en zwyghen, dat zy dair aen t'elcker reysen verbueren sullen twee
stuvers te namptizeren als voire, ten ware dat zy dat deden in versmadenisse, in wekken gevalle
sullen onse scepenen dair op moghen arbitreren ende stellen alsulcken meerdere ende andere

pene als nae gelegentheyt van der saken hen sal duncken behoorende.
43.  Ende dat van nu voirdane die voirs. procureurs oft voirspraken egheen informatie nemen en
sullen van hueren meesteren oft anderen partien staende voire die richters. mair sullen die
nemen aleer zy voire recht comen. ten ware dat die verweerdere hoorende d'aensprake van den

aenleggere ende doende byzynen procureurterstont mede zyn verantwoirden, den selven zynen
procureur yet hadde vergheten te segghene, d'welck hy heymelick mit corten woirden zynen
procureur sal mogen te kennen geven. Oft in gevalle van zwaricheyt, nemen dach om t'antwoir-
dene. Ende van gelycken sal partie mogen doen aengaende die replycke oft duplycke. Ende zoe
wye hier af die contrarie doet, zal verbueren twee stuvers te namptizeren ende appliceren als
voire.
44.  Ende want by deser onser ordinantie onse scoutet ende scepenen voirs., zoe wei voire der
noenen als nae der noenen tot zekeren gestatueerden uren, verbonden zyn opter stadthuys te
zyne ende partien justitie te administreren op zekere penen. dair toe hier voire geordineert. Soe
statueren wy ende ordineren ten gerieve van partien dat die procureurs ende voirspraken tot
allen daghen van gerechte als men dinghen ende partien justitie administreren sal. sculdich
Sullen zyn te compareren ende te zyne opter stadthuys, des smorgens een half ure voire het
aenstaen ende beghinnen van der missen die aldair gedaen wordt ende des achternoens een half
ure voire die geordineerde ure van den wethouderen voirscreven om aldair tegen 't sitten van
den wethouderen informatie te nemen van hueren partien, aldair zy sullen moeten bliven totten

scheydene van den wethouderen zoe verre zy dair eenige saken hebben alsdan dienende op die
pene ende verbuerte. t'elcker reysen, van twee stuvers, te namptizeren ende appliceren als
voire. Ende op die andere daghen egheene genechtdagen zynde, sullen zy compareren gelyck
voire in den dryendertichsten articule dair af verclaert is, ten ware dat mits den grooten intereste
van den wederpartie die wethouderen hem ordineerden op meerdere pene te compareren oft
present te zyne, behalven als zy sieck oft uuyt der stad waren oft andere merckelicke wettige
excusatie hadden den voirs. wethouderen behoirlicken gebleken zynde ende dair toe van den
selven wethouderen oirlof hebbende.
45.  Ende dat alle die voirspraken oft procureurs van allen hueren meesteren oft par-tien die zy
dienen. van hueren namen ende toenamen mitsgaders van der date van huerder constitutien mit
goeder specificatien ende oick van allen loopende appointementen ende termynen houden
sullen registre. Ende sullen sculdich zyn alle die saken dair inne zy occuperen ten genechtdagen
als die dienen. goets tyts 's daighs tevoiren in der cameren van der greffien te presenteren om in
de rolle gestelt te wordene. Ende wat saken zy nyet goets tyts daighs tevoiren den greffier oft
zynen clerck over en brenghen ende in de rolle en laten setten en sullen zy nyet mogen
bedinghen noch dair mede in den rechte procederen op die pene van drye stuvers tot elcker
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reysen te verbueren, te namptizeren ende appliceren als voire, zonder hen op die absentie van
hueren meesters te excuserene oft oick die zelve huere meesters dair mede te belasten dat selve
te doene oft te solliciterene.
46. Ende ten eynde dat die scriftueren. titulen, munimenten ende andere brieven die de
procureurs in den rechte exhiberen sullen. wei bewairt en nyet verloren noch verleeght en
worden, soe ordineren wy dat die procureurs als zy dienen ende overgeven eenige scriftueren oft
andere munimenten, die selve steken ende overgeven sullen in lynen ende andere saxkens ende
sullen dair op scriven die namen ende toenamen van beyde die partien op die pene van twee
stuvers te namptizeren als voire.
47.  Ende dat elck procureur oft voirsprake, nae dien hy eenige partien aengenommen heeft te
dienen ende dair toe behoirlick is geconstitueert, sal sculdich zyn wel ende getrouwelick den
selven partien te dienen, huere saken soe wel in huerder absentien als presentien te bedinghen
ende voire alsoe vele als zyne informatie draeght, te besorgen ende bewaren op zynen behoirlic-
ken ende geordineerden sallaris totten eynde van der saken ende totter executie van den
vonnisse toe incluys mitten costen zonder dair af hanghende 't proces ombeslicht te mogen
renuncieren, ten ware dat hy als voire bevonde die sake qualicken gefondeert te zyne oft
anderssins by consente van onsen voirs. scoutet ende scepenen uuyt eenige merckelycke wettige
redenen oft by consente van zynder partien. Ende oft hy contrarie van desen dede ende ten
achterdeele van der zelver zynder partie die sake by zynder negligentie ende merkelicke schulde
versuempde, zal dair aff sculdich zyn derselver zynder partie behoirlicke recompense te doene
ter discretien van den scepenen voirschreven. Ende tot dien staen ter arbitraeldercorrectien van
den selven nae gelegentheyt van der saken.
48. Ende aengaende den sallaris ende loon van den voirscreven voirspraken ende procureurs,
soe ordineren wy ende statueren dat die voirs. voirspraken sullen hebben van den termynen als
zy huere aenspraeke ende verantwoirden doen sullen in gescrifte oft by monde mitsdien zy
alsdan van hueren partien die principale informatie sullen moeten nemen twee stuvers, van
replycke ende duplycke twee blancken.
49. Van allen anderen termynen van rechte als zy nae uuytwysen van den registre des greffiers
in eenige sake occuperen, sullen zy hebben eenen stuvere, ten ware dat zy ten dage dienende om
huere aensprake, antwoirde, replycke oft duplycke te doene, costen over te gevene, te diminue-
ren oft andere termynen te onderhoudene, zelve nyet bereet en waren, mair dat zy by gebreke
van hen oft hueren meesters dilatie versochten. dair af en sullen zy egheenen termyn hebben.
Welverstaende dat van den termynen om 't vonnisse te heysschene, naedien in der saken
gesloten sal zyn, zy nyet hebben en sullen. Mair sullen alleenlick, ten tyde als 't vonnisse

diffinityf gegeven ende gepronuncieert sal worden. hebben voire hueren termyn. soe verre zy
present zyn in 't pronuncieren van den selven vonnisse, oick eenen stuvere als voire.
50. Ende aengaende den scriftueren soe van der aenspraken als verantwoirden, replycke,
duplycke, exceptien. interrogatorien, reprochen, salvatien etc., want navolgende deser onser
ordinantie, die voirs. voirspraken oft procureur in huere scriftueren van aensprake ende
verantwoirden sullen moeten scriven ende mit verstande ende goeder declaratien stellen ende
verhalen, by articulen, alle die geheele materie mit allen den feyten ende circumstantien van
dien, dair op zy huere getuygen namaels sullen willen leyden, zonder yet dair inne achter te
latene oft te versuemene. Want zy in de reprochen oft in de salvatien egheene nyeuwe feyten
dair op die materie principale van der aenspraken oft verantwoirden soude berusten (al hadden
zy die oick achtergelaten oft versuempt) en sullen mogen innebrengen. Ende dat dair om die
voirs. procureurs om huere partien wel te dienen ende die sake nyet te versuemen, zullen
moeten van hueren partien goede informatie nemen ende mit arbeyt ende diligentie die voirs.
scriftueren maken oft doen maken den ghenen hen des verstaende. Soe hebben wy geordineert
ende gestatueert, ordineren ende statueren by desen dat die voirs. procureurs oft voirspraken
voire d'maken, minuteren ende grosseren van hueren voirscreven scriftueren van ekken blade,
in dryen gevouwen, wei correct ende mit goeder leesbair letteren ende over beyde zyden,
procesgewyse gescreven, hebben sullen twee stuvers. Welverstaende  dat in elcke zyde sullen
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staen viveendetwintich regulen ende in elcken regule ten minsten zesthien sillaben ende die
spacie tusschen twee articulen sal gerekent worden voire eenen regule. Hier inne geexcipieert
die scriftueren van reprochen, salvatien ende d'maken van costen ende van de diminutien. dair
af zy hebben sullen, van elcken blade gescreven als voire, eenen stuvere. Ende en sullen die

procureurs in huere scriftueren nyet mogen insereren d'inhout van scepenenbrieven. testamen-
ten, instrumenten oft andere titulen oft munimenten dair partie huer in rechte mede behulpen
ende die overgeven wilt. Mair sullen alleentick in 't corte die substantie dair af mogen verhalen
ende die oft copie dair af mogen overgeven ende exhiberen.
51.  Ende om te verhuedene partien van eenigen onvertuldigen ende verlorene costen, die in 't
maken van de voirscreven scriftueren souden mogen gesocht ende gepractiseert worden, het zy
by den voirs. procureurs oft anderen, om die lanck ende groot mit vele bladeren te makene etc.,
soe hebben wy geordineert ende ordineren by desen dat die voirscreven voirspraken huere
scriftueren alsoe cort sullen maken als die materie die zy bescriven sullen, verdragen mach
zonder dair inne eenige impertinente redenen, allegatien, feyten oft andere motiven te stellene
die nyet relevant en zyn oft totter materien nyet en dienen. Mair sullen alleenlick dair inne
sculdich zyn te stellene redenen, allegatien, middelen, feyten ende motiven tot huerder inten-
tien ende materien dienende om dair mede huere conclusie te justificeren ende verificeren oft
om dair mede te solveren ende te nyeuwte te doene die argumenten, redenen ende motiven by

de wederpartie in zyne scriftueren geallegeert. Ende sullen oick van elcken feyte een besundere
articule maken  ende  dat wel clairlick bescriven mit behoirlicke circumstantien, indien  dat
doenlick zy, zonder d'een feyt oft redene mitten anderen te menghelen, op dat men dair op
dairlicken ende zekerlicken die getuygen namaels verhooren ende examineren mach. Welcke

scriftueren zy mit hueren name onderteekenen ende die articulen by getale quoteren sullen.
Ende soe wye contrarie van desen doet, sal verbueren t'elcker reysen zesse stuvers, restitue-
rende zynder partie 't gene des hy overmits den onvertuldigen ende impertinenten scriven
derselver ombehoirlick afgenomen sal hebben, ter discretien van den voirs. onsen scepenen
ende sullen dairenboven noch staen ter arbitraelder correctien van den selven.
52.  Ende want by deser onser ordinantie hier voore gestatueert is dat die partien sculdich zyn te
makene bynnen zekeren geordineerden tyde behoirlicken inventaris van allen den scriftueren,
brieven, titulen, munimenten, getuygenisse, acten, appointementen in den processe beleydt
ende dair by behoorende, om 't selve proces behoirlick te furnerene ende instrueren. Soe
ordineren wy ende willen dat die voirs. voirspraken, makende hueren inventaris, alle die
scriftueren, stucken ende munimenten teekenen sullen, besceydelick buyten mit A. B, C. D.
etc. Ende sullen sculdich zyn ende gehouden om 't proces te furneren uuyter greffien te doen
maken ende leveren alle die substantiale ende andere acten aengaende d'beleyden van den
processe, te wetene elck die ghene die zynder partien nootelick ende behoeffelick zyn ende te
vuegene by den voirs. stucken ende munimenten tot volcomen instructie van den processe.
Welcken inventaris zy oick onderteekenen zullen mit hueren name ende dair voire hebben drye
stuvers. Ende soe verre zy hier inne oft in't maken van den voirs. inventaris bynnen behoirlicken
tyde gebrecketick bevonden worden, zullen t'elcker reysen verbueren zesse stuvers.
53. Ende aengaende den greffier, aengesien dat om dese onse ordinantie in praktycken te
stellene van noode is eenen goeden experten greffier te hebbene ende dat zyndert onse voirs.
ierste ordinantie ende achtervolgende derzelver, meester Marten de Greve greffier by der voirs.

scepenen gestelt is, die welcke d'officie yesundert bedient heeft ende wesende geadverteert van
zynder experientien ende bequaemheyt om die voirs. officie te bedienen. soe willen wy ende
ordineeren dat die voirs. meester Marten in de voirs. officie blyve ende gecontinueert worde
ende dat hy mitten voirscreven onsen scepenen sal sculdich zyn den behoirlicken eedt te doene
dese voirs. ordinantie ende allet d'inhouden van derselver, soe verre in hem is, te onderhouden
ende doen onderhouden by hem selven oft in zynder nootelicken absentien by zynen substituyt.
Ende dat onse scepenen in tyden wesende hem alle behulp doen om onse voirs. ordinantie in alle
die voirs. pointen te onderhouden by allen den ghenen dair des van noode wesen sal, sonder dair
tegen te doene oft te comen oft te laten doene oft comen in eeniger manieren, heymelick oft
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openbairlick, directelick oft indirectelick. In desen versien dat die continuatie van den voirs.
meesteren Marten in 't voirs. greffierscap sal zyn sonder prejudicie der previlegien onser voirs.
stadt in toecomenden tyde ende dat die scepenen onser voirs. stadt nu oft namaels wesende der
voirs. continuatien nyettegenstaende als 't voirs. greffierscap voirdane vaceren sal, die dispositie
dair af hebben sullen al oft die voirs. continuatie nyet gebuert en ware. Ende soe verre die
voirscreven meester Marten yet doet dair doere hy 't voirs greffierscap nae recht zoude
verbueren, zoe sullen die voirs. scepenen onser voirs stadt dair op mogen versien al oft hy by
deser onser ordinantie nyet en ware gecontinueert geweest. Behoudelick nochtans dat soe
wanneer 't voirs. greffierscap sal gebueren te vacerene die voirscreven scepenen sculdich sullen
zyn dair toe aityt te committeren ende te stellen enen nutten, ydoinen ende bequamen persoen.
Ende indien zy oft huere nacomelingen dair inne gebreckelick waren dat indien gevalle wy ende
onse nacomelingen, hertogen van Brabant oft onsen Raidt van Brabant van onsen wegen dair op
zullen mogen versien.
54. Ende want navolgende deser onser ordinantie die selve greffier is verbonden te teekenen
alle verbalen, conclusien. altricatien. contumatien, protestatien, continuatien, appointementen
ende generalick alle andere termynen van rechte ende dair af moet houden, tot zynen laste.
registre, ten grooten gerieve ende versekerheyt van partyen. Dat oick die zelve moet onderhou-
den die rolle om partien in 't voirscreven registre te scrivene ende voirtsgeroepen te wordene by
ordine. Soe ordineren wy ende statueren dat die selve greffier van eenen iegelycken in de rolle
comende ende die sake presenterende. hebben sal tot elcker reysen een half blancke ende die
clerck dair toe te ordinerene die, navolgende deser onser ordinantie die rolle maken, partien
voirtroepen ende die camere van den gerichte bewaren moet. zal hebben van elcken innescrive-
nen ende voirtroepen negen myten. Welverstaende dat die voirs. greffier oft, in zynder absen-
tien. zyn substituyt ende tot dien oick die voirs. clerck dair toe te ordinerene. zullen tot allen
genechtdagen als men by der rollen dinghen sal sculdich zyn te compareren ende te zyne opter
stadthuys tot alsukker uren als hier nae verclaert wordt ende dat opte pene van twee stuvers
aengaende den voirscreven greffier oft zynen substituyt ende van eenen stuvere aengaende den
voirs. clerck dair toe te ordinerene tot elcker reysen te verbuerene ende te namptizerene als
voire.
55. Ende dat van allen acten by partien voire scepenen van Den Bossche gerichtelyck gepas-
seert. 't zy van procuratien ad lites, aensprake, antwoirde, replycke, duplycke, comparitien,
protestatien oft alrehande andere termynen ende die welcke behooren ende sullen voirdane by
dengreffier aldair, ende nyet by den scepenen. geregistreert ende die acten ende ander bescheyt
dair af geexpedieert worden. behoudelick den scepenen huere boecxken tot huerder memorien
alleenlick, zoe verre hen belieft, zonder cost oft last nochtans van partien. Zullen die voirs.
partien den selven greffier betalen, ierst van den acten van aensprake. antwoirde ende van
appointementen interlocutoir vyer stuvers ende van allen anderen acten twee stuvers ende voire
die procuratie ad lites. op 't registre alleenlick geteekent, eenen stuvere. Ende soe verre die
gehaven wordt, sal dair af, boven den voirs. eenen stuvere, betaelt worden noch eenen stuvere.
Ende aengaende den vonnisse diffinityf zal die greffier van elcken vonnisse hebben acht stuvers
zonder dat hy dair af meer sal mogen nemen. ten ware dat partien die vonnissen begheerden
breedere geextendeert te hebbene by verhale van eenighen redenen oft allegatien, by partien in
den processe bedinght, d'welck die voirs. greffier nochtans nyet en sal moghen doen dan by
expresse ordinantie van den scepenen ende ten coste alleenlick van der partien dat begheerende
ende soe hem dat by den voirs. scepenen aengaende der voirs. breedere extensie sal getaxeert
worden. Welverstaende dat 't recht hier voire getaxeert tot behoef van den greffier aengaende 't
gene dat die voirs. scepenen in 't voirs. scepenboecxken plegen te teekenen als registratien van
allen procuratien ad lites. continuatien. borchtochten. consignatien van penningen, inneset-
tinge van erfven, protestatien ende dyergelycke acten judiciele oft extrajudiciele ende dair af dat
die voirscreven onse scepenen, houdende haer voirs. scepenboecxken. huere rechten plegen te
hebbene ende te nemene ende alsnu by deser ordinantie in plaetse van dien den voirs. greffier
voire noteren ende registreren der voirs. dinghen toegevuecht, sal tusschen onse voirs. scepenen
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ende den greffier gedeylt worden. te wetene die een hellicht dair af tot behoef van den voirs.
onse scepenen ende d'andere hellicht tot behoef van den voirscreven greffier.
56. Mair aengaende die copien van den scriftueren, brieven ende andere mumimenten, die de
voirspraken oft partien uuyter greffien sullen halen, sal die greffier hen dair af terstont, ende soe
haest als 't doenlick sal zyn, gerieven. Ende sal voir het copieren ende auctentizeren van ekken
blade. processgewyse gescreven op beyde zyden, als boven hebben een blancke. Welverstaende
dat die voirspraken van alsulcken copien ende van allen brieven ende munimenten die partien
overgeven ende in den rechte exhiberen sullen ende dair af copie begheert ende genomen sal
worden, den greffier nyet defrauderen en sullen. Mair sullen sculdich zyn die te laten copieren
ende halen in de greffie op ten voirs. sallaris. Ende soe wye contrarie doet, sal verbueren
t'elcker reysen zesse stuvers, te appliceren als voire ende dair en boven den greffier te gevene
den loon van alsulcken gedefraudeerde copien. Behoudelick dat onse scouteten in saken hueren
offitien aengaende zullen die voirs. copien by ende mit hueren clercken mogen doen scriven
zonder den voirs. greffier yet dair af oft ter saken van dien te gevene.
57.  Ende ten fyne dat die procureurs ende alle partien in de greffie te doen hebbende. mogen
gerieft worden ende egheen ombelet noch achterdeel by den greffier hebben. zal die zeive
greffier oft zyn clerck sculdich zyn tot alsulcker uren als den voirs. voirspraken ende procureurs
boven is geordineert opter stadthuys te zyne oick in 't comptoir van der greffien moeten zyn om
die procureurs ende allen partien van 't gene des zy aldair te doene sullen hebben te gerievene
ende dat op die pene van twee stuvers tot ekker reysen te verbueren ende te betalen als voire oft
anderssins meer, alsoe onsen scepenen nae der gelegentheyt van der saken sal duncken
behoorende.

58. Ende indien bevonden worde dat die greffier versuemelick ware in 't teekenen oft noteren
van eenige appointementen, contumatien oft continuatien ten achterdeele van partien, oft meer
oft min geregistreert ende genoteert hadde dan by den wethouderen geappointeert ware ende
d'welck die partie sal te dien fine moeten te kennen geven ende huer dair af beclagen bynnen die
ierste acht daghen dat 't selve gebuert ware oft soe verre die greffier partien nyet gerieffelick en
ware oft meer af name dan zynen getaxeerden sallaris, zoe sal hy partien ierst ende voir al't selve
moeten restitueren ende dair toe arbitralick gecorrigeert worden by den voirs. scepenen, nae
gelegentheyt van der saken.
59.  Desgelycx sal die clerck dair toe te ordinerene, als voire, oft die ghene die uuyt commissie
ende bevel van den ghenen dien dat competeert, die rolle aennemen sal te bewaren, die selve
rolle goets tyts maken ende opter stadthuys stellen, partien terstont als die wethouderen
voirscreven geseten zyn tot huerder ordinantie uuytroepen ende voirt sculdich zyn te volbrengh-
en allet 't gene des nae deser onser nyeuwer ordinantie hem competeert. Ende soe menichwer-
ven als hy contrarie van dien doet, zal hy verbueren eenen stuvere te appliceren als boven.
60. Ende want tot meer stonden gebreck ende faulte bevonden is uuyt dien dat die getuygen
qualicken ende zeere indiscretelick geexamineert zyn geweest min oft meer scrivende dan nae
der aendrachten behoirde, die selve op andere saken ende feyten in de aendrachten nyet
begrepen, examinerende tot grooten achterdeele van partien. Soe ordineren wy mits desen dat
van nu voirdane nyemant getuygen en sal mogen hooren oft examineren dan iemandt van den
scepenen ende die greffier. zyn substituyt oft clerck ende by gebreke van hen iemandt van den
gezworen clercken die men heet secretarise der voirs. stadt ende die ghene van den selven
gezworen clercken secretarisen genoemt die by den scepenen der voirs. stadt dair toe geordi-
neert ende gecommitteert sullen worden ende dair a f dat by registre van den greffier zal moeten
blycken, die welcke nyet en sullen procederen totter examinatien der voirscreven getuygen
tenzy dat zy gesien ende geincorporeert hebben die principale scriftueren van der aenspraken,
antwoirde, replycke, duplycke, intendit oft interrogatorie, willende dat die selve getuyge
geproduceert worde mit zynen billette dair inne die namen en toenamen van den getuygen die
hen gepresenteert sullen worden, gescreven sullen staen mitter designatien ende specificatien
van den articulen dair op die partien die selve sullen willen leyden. Welcke billet in presentien
van der wederpartie oft huere procureurs dair toe gedaight, gerichtelick gelesen ende die
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getuygen behoirlick geeydt wesende, sullen die voirs. commissarisen alsdan ende nyet eer die
selve getuygen wel ende mit goeden verstande examineren opte feyten ende articulen in de
voirs. billetten gedesigneert ende gespecificeert, mitten behoirlycken circumstantien tot vercla-
ringe van den selven articule ende feyten dienende. Ende desgelycx oick mitter saken van
huerder welwetenheyt ende nyet voirdere zonder eenige andere sake oft feyten mitten selven
articulen nyet gemeyns hebbende noch dair toe dienende te mogen interrogeren noch bescriven,
al wouden die voirs. getuygen oick hen voirdere verclaren. Ende sullen zy die selve getuygen
examineren alleene ende elcken besundere, ten ware dat partien wouden eenighe previlegien.
costumen, usancien ende lantrechten beleyden mit eenigen heeren van den raide, secretarisen.
oft andere by maniere van turben oft collegiegewyse, in welcken gevalle zy die ten versuecke van
partien ende by ordinantie van den scepenen tsamen dair op mogen doen examineren. Welcke
depositien die voirs. commissarissen zullen wei ende getrouwelick mit oick den ouderdom van
den getuygen ende die plaetsen van huerder residentien ende van dat sy gedaight zyn ende by
wyen. mit oick de date van der examinatien oft depositien, in gescrifte stellen, procesgewyse in
papier. die bladeren op beyden zyden bescrivende, te wetene op elcke zyde viventwintich
regulen ende in elcken regule zesthien sillaben, dair voire die voirs. commissarissen tsamen
hebben sullen van elcken blade zeven stuvers, dair af die scepen hebben sal die drye stuvers ende

die greffier oft by gebreke van hem oft zynen clerck die secretaris voire zyn minuteren ende
grosseren mit goeder leesbair lettre vyer stuvers. Ende sullen elcken getuyge zyn depositie lesen
ende die mit hem accorderen, eer die getuyge van hen scheyden sal. Ende die partien sullen den
voirs. commissarisen van hueren voirs. sallaris terstont ende zonder vertreck moeten betalen.
Welcke depositien alsoe in 't reyne gescreven ende mit hueren name ondergeteekent ende
gesubscribeert, sullen zy sculdich zyn die over te leveren in handen van den greffier zonder by
hen selven eenigen van den partien dair af copie te mogen geven oft lecture, publicatie oft visie
te doene om die zelve by de andere scriftueren ende stucken van den processe gevueght te
wordene. Ende sal die lecture oft copie dair af by onsen greffier, als voire, gegeven worden.
Ende indien die selve commissarisen nyet en observeren 't gene des voirs. is, mair contrarie van
dien doen, sullen t'elcker reysen verbueren twee scellingen Brabants ende dair toe noch by den
voirs. onsen scepenen arbitralick gecorrigeert worden. Welverstaende. dat zy van den deposi-
tien ende getuygenisse van elcken getuyge besundere geexamineert, maken sullen een besunde-
ren articule, latende tusschen twee articulen alleene spacie van eenen regule ende nyet meer.
Ende van den getuygenissen die by manieren van turbe oft om eenige previlegien. costumen oft
usancien, als boven geruert is, ten versuecke van partien ende ter ordinantie van den scepenen,
het zy by raidsheeren, secretarisen oft andere tsamen gedaen sullen worden, die sullen zy by
eenen articule bescriven.  Ende soe wye contrarie van desen doet.  die  sal tot elcker reysen
verbueren zesse stuvers. te namptizeren als voire ende noch dairenboven staen ter arbitraelder
correctien van den wethouderen voirscreven. Ende als van den certificatien, het zy valitudinarie
oft anderssins extrajudiciael, die partien sullen willen leyden voire scepenen voirscreven om hen
in tyden wylen ende ter plaetsen dair zy die behoeven sullen dair mede te behulpene, zullen die

getuygen dair af oick by de voirscreven gecommitteerde in maten ende manieren als voire wei
ende getrouwelick geexamineert ende huere depositie in gescrifte gestelt worden, om partien
dair af certificatie, onderden zegele ad legata der voirs. stadt, te verleenen ende te expedierene.
Ende om 't selve behoirlick ende pertinentelick gedaen te wordene, zullen die partien, die
alsulcke certificatien beleyden willen, sculdich zyn den voirs. commissarisen te gevene ierst ende
voire alin gescrifte die aendrachten, feyten ende articulen wair op zy die getuygen begheeren
sullen verhoort ende geexamineert te hebbene. zonder die welcke die selve commissarisen die

getuygen nyet en sullen mogen verhooren ende dat op den sallaris ende correctien als voire.
61. Ende aengemerct den faulten ende gebreken die in de getuygen tot meerstonden gebueren.
overmits dronckenscappe wair af die partien die de selve doen daghen somtyden oick oirsake
mogen zyn, om die wairheyt te verswygenen oft verdonckeren ende die onwarachticheyt te
kennen te gevene, soe ordineren wy ende statueren by desen dat die voirscreven commissarisen

egheene getuygen droncken oft ombehoorlick mit drancke belast wesende, het sy voire der
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noenen oft na der noenen en sullen mogen examineren noch huere depositie scriven. Mair zullen
dair mede verbeyden tot des anderen daighs oft andere tyden als zy nuchteren sullen zyn. Ende
dat op die pene van zesse stuvers, t'ekker reysen te verbueren, te betalen ende te namptizeren
als voire.
62. Ende aengaende den leone ende vacatien van den getuygen van buyten die partien doen
bescriven om der wairheyt getuygenisse te gevene ende desgelycx oick aengaende die vacatien

van partien van buyten dair inne die wederpartie by vonnisse van onsen scepenen gecondemp-
neert zal worden, want die selve getuygen ende partien zyn van verscheyden qualificatien ende
conditien,  d'een te peerde, d'andere te waghene  ende die derde te voete comende ende
vacerende ende van noode is dair op diverse taxatien te makene, soe ordineren wy ende
statueren dat die ghene, het zy getuygen oft partien van buyten, van hueren nootelicken ende
behoirlicken vacatien hebben zullen, te wetene die ghene die gequalificeert ende gestelt zyn te
peerde te rydene ende die oick dagelicx in huer selfs saken ende affairen gewoonlick zyn te
peerde te rydene ende alsoe te peerde vaceren, 's daighs, voire ekk persoen ende peert negen
stuvers. Ende die ghene die te waghen comen ende dair toe gequalificeert zyn oft alsoe

gedisponeert dat zy nyet en konnen gegaen sullen hebben elck 's daighs zesse stuvers. Ende die
te voete vaceren, sullen hebben elcks 's daighs vyer stuvers. Welverstaende dat men anderen
consideratie behoort te nemene opte officieren ende wethouderen van buyten die gelyck
wethouderen ende officieren deponeren, die welcke, al comen zy oick te voete, zullen hebben
gelyck andere te wagene comende. Welcke voirscreven taxatie sal by den commissarisen gestelt
ende genoteert worden in 't hooft van elcken getuyge om dair nae die taxatie van den costen te
doene.  Ende  sal die taxatie van costen  van den geheelen processe, nadien  die by goeder

specificatien overgegeven zyn ende partie dair op gediminueert heeft oft versteken is van
diminutien als voire verclaert is, gedaen worden by eenen scepen ende den greffier, die tsamen
dair af sullen hebben den dertichsten penninck ten laste van den gecondempneerde. Ende sal
dairenboven die greffier van der acten, die gemaict sal worden van der taxatien, hebben twee
stuvers.
63. Ende sullen die voirs. scepenen ende greffier in 't voirscreven taxeren consideratie nemen

op die dagen die partie van buyten comende, heeft moeten nootelick in der stadt comen om
zynen procureur te informeren, besundere aengaende die termynen substantiale ende  oick
mede soe verre dat men bevindt dat partie heeft gesolliciteert die expeditie van den processe
ende dair om is bliven liggende in der stadt.
64.  Ende tot desen ordineren wy dat voirdane navolgende deser onser ordinantie alle contuma-
tien die gegeven worden tegen eenige partien gedaight wesende op eenige genechtdagen van
den drye jairgedinghen ende ten iersten dage van rechte nyet comparerende, zullen geregi-
streert worden by den greffier mit oick die maniere van verificatien van der schult dair voire die
selve partien gedaight zyn. om partien die totter executien van der zelver schult voirts procede-
ren willen. acte oft signette van den voirs. contumatien te expedieren ende uuyt te reyckene,

gelyck na der voirs. onser ordinantie behoort. Ende sal voire d'expeditie van den zelven signette
oft acte hebben die voirscreven greffier van den saken die tot drye rinsguldenen toe eens
beloopen oft dair onder twee blancken ende van den saken, die boven die drye rinsguldenen
eens gedragen, twee stuvers. Wekke voirs. taxatie sal in allen den voirs. pointen in der
voirscreven manieren onderhouden worden, zonder dair tegen te doene oft te comene, behou-
delick dat soe verre namaels bevonden worde, dat aengaende den sallarisen van onsen voirs.
scoutet ende scepenen eenige veranderinge behoefde gedaen te wordene, soe hebben wy die ons
ende onsen voirs. Raide in Brabant gereserveert te doene. Ende zoe verre men namaels bevindt
eenige veranderinghe te behoevene van den voirs. sallarisen den anderen officieren oft dieneren
van der justicien in onser voirs. stadt oft oick van den getuygen oft partien, dair af zullen die
voirs. onse wethouderen ende scepenen die dispositie hebben, behalven dat die geinteresseerde
hen altyt dair af aen ons, oft onsen voirs. Raide geordineert in Brabant sullen moghen beclagen
ende sullen wy oft zy, soewel zonder clachte van iemande als ter clachten van den geinteresseer-
den altyt dair op mogen versien alsoe ons oft hen goetduncken oft believen sal. Ende dit nyet
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alleenlick om ten principale op die voirs. veranderinge te ordinerene. mair oick aengaende der
schorssinge oft observantien bynnen middelen tyde van der voirs. veranderinge by onsen
voirscreven wethouderen ende scepenen gedaen, zoeverre wy oft onsen voirs. Raidt bevinden 't
selve alsoe te behoorene.
65. Ende ten eynde dat partien, des te doene hebbende, zullen mogen weten dese onse
voirscreven ordinantie ende namentlick die voirscreven taxen en sallarisen van den voirscreven
procureurs, voirspraken, greffier ende andere, soe willen wy dat dese voirscreven ordonnantie
in 't geheele by distincte articulen gescreven worde, mit groote leselicke letteren ende gehangen
op een bert in der zalen van den stadthuyse onser voirscreven stadt, om dat een iegelyck des
behoevende dair uuyt zien ende weten moge, hem dair nae te regulerene. Reserverende
nyetemin ons oft onsen voirscreven Raide op allet't gene des voirscreven is, altyt ons verciaren,
interpretatie, meerdere ende minderen, zoe verre namaels nae gelegentheyt der saken bevon-
den worde behoorende. Ontbieden dairom ende bevelen onsen schoutet, scepenen. gezwore-
nen ende raide onser voirscreven stadt van tsHertogenbossche, nu ende namaels wesende. dat
zy anderwerf ende van nyeuws dese onse ordinantie zoe die hier voire geinterpreteert, verclert,
gemodereert ende geampliceert is, publiceren ende doen publiceren bynnen onser voirscreven
stadt van tsHertogenbossche gelyck men in onser voirscreven stadt gewoonlick is gelycke
publicatie te doene ende dair by ende overstaen tenminsten die voirscreven schoutet ende
scepenen. Ende dat gedaen, zy ende elck van hen, zoe hem dat sal aengaen, zweeren ende allen
den ghenen dien dat zal eenichssins aengaen, doen zweeren ende geloven onder behoirlicken
eedt allet 't gene des voirscreven is te onderhoudene ende hen dair nae te regulerene zonder dair
tegen te doene oft by iemande te laten doene oft in eenigen pointen te contravenieren oft
gebreckelick te zyne in eeniger manieren op die pene van te vallen in onserindignatien boven die
penen hier voire op ekken in 't zyne gespecificeert, want ons alsoe gelieft. Ende des t'orconden
hebben wy onsen zegele hier aen doen hanghen. Gegeven in onser stadt van Bruessele den
tweesten dach van junio, in 't jaironss Heeren duysent vij fhondertendedertich. Ende van onsen
rycken, te wetene van de Roomsschen ende Germanien twaelfste ende van Castillien ende
andere het veerthienste.

(Daaronder stond:) By den keyser in zynen Rade
(Was ondertekend:) J. de Hane
(Lager stond:) Dese voirs. voirgaende ordinantie is gepubliceert geweest by my Peeter de
Wortelere duerweerder van den Raide geordineert in Brabant, van wegen ende by ordonnantie
onss heeren des keysers op ten XVIIen dach van junio anno XV, dertich ter puyen af in der stadt
van tsHertogenbossche, in presentien ende tegenwoirdicheit van meesteren Henricke Kuyst
leeghscoutet. by provisien des voirs. stadt geordineert, Janne van Vladeracken heer van
Gheffen. meester Goossen van der Stegen, Lambrechte van den Broecke, Ghysbrechte Pels
ende Jacoppe van Hedel ende in absentien van Janne van Brecht. Hermanne van Deventher,
Goert van Middegale. ende Adriaene van Eynhouts. alle scepenen derselver stadt van tsHerto-
genbossche, orconden myns hanteekens hier op gestelt, ten dage. maende ende jaire
voirscreven.
(Was ondertekend:) P. Wortelere.

De Albertine ordonnantie uit  1599
Vindplaats: GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 932.

Albert ende Isabel Clara Eugenia in fante van Spaignen, by der gratien Gods eertshertoghen van
Oistenryck, hertoghen van Bourgoignen, van Lothryck, van Brabant, van Limborch, van
Luxemborch ende van Gelre, graven van Habsborch, van VIaenderen, van Arthois. van
Bourgoignen, van Thirol, palsgraven ende van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant, van
Namen ende van Zuytphen, marcgraven der heylichs rycx van Rome, heeren van Vrieslant. van
Salins. van Mechelen, van de stadt, steden ende Landen van Utrecht, Overyssel ende Groe-
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ninghe. Allen den ghenen, die dese onse brieven sullen sien of hooren lesen, saluyt.
Atzoe van weghen der wethouderen onser stadt van 'sHertogenbossche ons is verthoont
gheweest hoe dat by lanckheyt van tyde ende gheduerende die voerleden troubelen ende
oirloghen in het stuck van der procedueren atdaer, soe op de rolle als communicatoir, verschey-
den nyeuwicheden. faulten ende abusen waren inneghebrocht, tenderende grootelycx tot
retardemente ende verachteringhe van de justitie. Dat van ghelycken ook diversche excessen
wordden gecommitteert in de executien die ghedaen wordden by den inneghebieder der
voerscreven stadt, teghen alle de welcke van noode was versien en gheremedieert te worden.
hebbende ten selven eynde aen ons overghegeven sekere poincten by hun daar toe gheconci-
pieert. Soe ist dat wy die saecken voerscreven overghemerckt, ende willende teghen die
voerscreven nyeuwicheden, excessen ende abusen versien ende remidieren, naerdyen wy de
voerscreven poincten wei ende in 't langhe hebben doen sien ende visiteren by onse lieve ende
ghetrouwe die cancellier ende luyden van onzen Rade gheordineert in Brabant, hebben by
advyse van den selven ghestatueert ende gheordineert, statueren ende ordineren 't ghene des
ende alzoe hier naer volght.

1. In den iersten dat men in alle processen op de ordinarise rolle sal doen onderhouden die
ordonnantie, eertyts gheraempt ende gheordineert by commissarisen van onzen voerscreve
Raede van Brabant in den jaere vyfthienhondertdertich.
2. Ende alsoe bevonden wordt dat die procureurs in faulte zyn henne rollen volghende deselve
ordinantie over te brenghen goets tyts des daeghs voer den iersten dinghdach van de nyeuwe
rolle naer den middach, waer deure die rolle tot verscheyden reysen heeft moeten blyven stille
staen ende de justitie haeren voirtganck niet en heeft moghen hebben, ordineren wy daeromme,
soe weI den partyen als den procureurs voortane heure rollen (volghende die voers. ordinantie)
aen den rollier over te brenghen des naermiddaeghs voer den voers. dinghdach oft en sullen
henne rollen daer naer nyet ontfanghen worden, 't selve in dyen ghevalle den greffier ende
rollier midts desen expresselyck interdicerende, ten waere onzen schouteth ende schepenen. ter
rollen sittende, sulcx uuyt merckelycke saecken accordeerden, in welken ghevalle nochtans de
defaillant ofte procureurs tot hennen eyghen last ghehouden sullen syn te betalen't recht van der
rolle tot behoeff van den rollier ende daerenboven voer eene pene, van elcke saecke die alzoe

naergherolt sal wordden, verbeuren sesse stuyvers. In den verstande nochtans dat, inghevalle
d'aenlegghere nyet en heeft gherolt, den verweerdere de saecke ter rollen sal moghen presente-
ren die selve rolle geduerende, in conformiteyt der voers. ordinantie.
3.  Item dat achtervolghende den negensten articule der selver ordinantie die procureurs op de
voerscreven rolle nyet meer en sullen hebben oft ghenyeten dan henne behoorlycke termynen
ende oversulcx naer den iersten termyn maer ghenyeten den tweeden termyn, ten ware dat onse
schepenen in termynen van antwoerde ende litiscontestatie, ex officio ende naergheleghentheyt
van der saecken bevonden dienstelyck te wesen naer de expiratie van den tweeden dilaye
ghedecerneert te worden versteeck salvo, d'welk indien ghevalle nyet voirder en sal worden
verleent dan ad primam. In den verstande, dat 't voerscreven decreet van versteeck salvo in alle
andere termynen buyten litiscontestatie (uuytghescheyden oock den termyn van rechte in
productie van thoon) nyet voirder en zal worden gheaccordeert dan alleen in plaetsse van den
tweeden dilay, ten waere  dat den rechter in swaere saecken,  als van evictien, servituyten,
testamenten, houwelycxsche voerwaerden ende dyerghelycke, ex officio naerder dilay in de
voerscreven andere termynen, buyten litiscontestatie, oock soude bevinden van noode  te
wesen, sonder dat die voerscreven procedures daeromme sullen moghen maecken eenighe
altricatie,  op pene van in hen eyghen respecte in de costen van dyen ghecondemneert te
wordden. Ende dat die procureurs d'eene den anderen egeenen voerderen dach en sullen
moghen accorderen, ten ware by expressen last ende consent van henne meesters aldaer present
synde oft by speciate procuratie ten selven dienenden daghe te exhiberen. op pene van te
verbeuren by den ghenen die der contrarien bevonden zat wordden te doene t'elcker reysen drye
ponden paiements.
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4. Item dat die procureurs egeene versuecken inordentelyck en sullen moghen doen noch
exceptien proponeren die notoirelyck syn onghefundeert oft noodeloose altricatien maecken oft
sustineren, 't sy omme alnoch dach te hebben als deselve henne behoorlycke termynen hebben

ghehadt oft ook naerdyen de versteken syn gheexpireert ende nyet behoorlyck en is ghedient,
om alsdan noch te moghen dienen oft de scriftueren naer den versteck gheexhibeert te wordden
ontfanghen. Insghelycx wanneer relievementen, brieven van cassatien, attemptaet etc. opter
rolle worden ghedient in saecken die communicatorie syn begonst. omme dieselve alsdan op de
rolle te wordden bedinght ende andere dyerghelycke, op pene van in de costen t'hennen eyghen
taste te wordden ghecondempneert. ende daerenboven t'ekker reysen contrarie doende te
verbueren sesse ponden paiements.
5. Verbiedende oock den greffier sulcke frivole versuecken, exceptien ende sustineringhen te
scryven  oft te enregistreren, ten waere uuyt eenighe consideratien, sulcx by onsen schouteth
ende schepenen te rolle sittende hem zal wordden gheordineert.
6. Item dat op alle andere versueken en exceptien maer een dilay en sal wordden gheaccor-
deert, ten waere den rechter ex officio anders bevonde, in welcken ghevalle den tweeden oock
sal wordden gheaccordeert op versteeck salvo.
7.  Item dat men in alle procedueren (soe opte rolle als ten communicatoiren) naer d'appoincte-
menten, notanter van versteeck salvo van antwoerden. replycken ende andere substantiale
scriftueren. egeen andere incidenten, 't sy van versuecken, naerdere versuecken, sustineringhen
oft exceptien ende dyerghelycke en sal moghen obtruderen in der plaetsse van de selve
scriftuere. daer partyen aff worden versteken. Maer sullen daer aff preciselyck in conformiteyt
van den selven versteeck moeten dienen, ghereserveert henne incidenten, des nyettemin daer
beneffens oft in de selve principaele scriftuere te moghen dienen tot hennen oft hender partye

peryckele van costen oft andersins, soe sy daer inne worden bevonden te syn ghefundeert oft
nyet. Ende dit opte pene van t'elcker reysen te verbeuren. by den genen contrarie doende. thien
ponden payements.
8. Item dat die procureurs hen egeene partye en sullen moghen maecken in saecken daer zy
egeen procuratie afl'en hebben, opte belastinghe van hennen eede. In den verstande oock dat zy
ten tweetsten dienenden dach oft dilay van hen procuratie sullen moeten thoonen, by exhibitie
der zelver soe verre dat versocht wordt, op pene van nulliteyt van hare occupatie. Ende dat die
contumatie (nyettegenstaende de voers. occupatie) teghens den ghedaeghde ofte inneghebode-
nen sal plaetsse grypen met condempnatie van costen ten laste van de partye principalevoer den
iersten dach ende de voirdere costen tot laste van den procureur ende oock op pene teghens den
procureur, ter arbitraige van den rechter te decerneren.
9. Item is oock gheordineert dat men eene rolle vervolghens ende achter den anderen sal
affdinghen binnen den tyt van veerthien daghen, sulcx dat men daer toe oock sal employeren, 't
sy den naermiddach, oft, buyten de ordinarise ghenechtdagen, in elcker weken eenen dach, 't sy
woensdaechs oft saterdaechs in soe verre des noot zy ende dat men om 't selve te volbrenghen
egheen ordinarise dinghdaeghen en sal overslaen. Ende by soe verre eenighe heylighedaeghen
opte ordinarise dinghdaeghen oft andere merckelycken noot ende beleth occurreerden, de rolle
alsdan sal wordden ghecontinueert, altyts respective op woensdach oft saterdach daer naest
volghende. Ende om desen aengaende goede ordre te houden ende alle noodeloose altricatien
ende belethsele van den voertganck der voerscreven rolle te verhueden, is gheordineert dat die
procureurs schuldich sullen zyn t'ekken dinghdaghe goets tyts voer neghen uren. hen in de
raetcamere te laten vinden ende gheduerende 't ghenechte aldaer te blyven sonder aff ende aen
te loopen ende oock terstont naer den neghen uren beginnen te procederen al eest oyck in
absentie van de schepenen presidenten van der rollen, tot wyens compste d'altricatien ende
appoinctementen sullen wordden verhouden om alsdan ghewideert oft in advyse te houden, soe
die ghelegentheyt der saecke sal verheysschen. Ende dit opte pene by de procureurs in faulte van
's geens voerscreven is wesende te verbeuren, voer d'ierste reyse drye ponden payements. voer
de tweede reyse dobbel ende voer de derde reyse op arbitrale correctie ende privatie van heure
offitie, ter discretien van de voerscreven onse schepenen. Ende sal men in de saecken die ter
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rolle syn gepresenteert dach nemen ad primam, ad secundam, et tertiam ende dat in deser

manieren, te wetene:
10. Dat in saecke van cleyne importantie die acceleratie requireren ende daer inne behoort
sommarie gheprocedeert te wordden, als op schepeneschultbrieven. poirtersgheloften. obliga-

tien, particuliere schulden, die by rekenboecken ende eedt wordden gepresenteert te verificeren
oft ten eede wordden gheoffereert oft gedefereert, saecken van alimentatie oft andere gheprivi-

legieerde, alleenlick sal dach ghenomen wordden ad primam.  Ende van ghelycken oock in
materie van erftale, ter tyt toe in de selve materie van erfftale sal zyn gheantwoerdt ende ghesien
die meriten van der saecke, om alsdan voirts daar inne dach ghenomen ende gheprocedeert te
wordden naer verheysch van der saecken.
11. Item naerdyen in de bovenghescreven saecken sal wesen gheantwoerdt ende d'aenlegghere
bevint ten provisionalen appoinctement te versuecken ende ten principalen voirts te procederen
by replycke, sal alsdan die verweerdere dach hebben ad secundam oft ten lancxten ad tertiam,
naer den heysch ende meriten van der saecke, grootte van de scriftueren ende distantie van der
plaetssen daer partyen buyten syn woonende ende tot gherieff ende expeditie der selver.
12.  Item in alle saeken van grootter importantie ende swaricheden, als te wetene van mainte-
nue, servituyten, successien, partagien, evictien ende diergelycke, zal men dach moghen nemen
ad secundam aut tertiam.
13. Behoudelycken dat men in de termynen tot thoonen dach sal nemen ten lancxsten ad
secundam.
14.  Item dat in het extenderen ende ingrosseren van partyen scriftueren ende andere scriften de
voerscreven procureurs schuldich sullen wesen hen daer inne behoorlyck ende ghetrouwelyck te

quyten, midts van elck bladt, soe van eenighe jaren herwaerts is toeghelaeten, ontfangende drye
stuyvers voer die principael sonder ingrosseeringhe ende van elcken bladt costen twee stuyvers
in ghemeynen loopenden gelde sonder meer. Welcke voirscreven onbehoorlycke extensien

aengaende, by onse voers. schepenen, 't sy in het overleveren van eenighe stucken, soe
communicatoir als andersins. alsoock in 't visiteren van de processen, scherp regard sal wordden
ghenomen om in ghevalle van contraventie ende voirdere abusen oft onbehoorlycke extensien
die costen derselver te decreteren ten expressen last alleenlyck van de voers. procureurs.
15. Item alsoe in sekere voergaende jaren by abuys ende contrarie der ordinantie verscheyden

scriftueren, stucken ende munimenten den procureurs uuyter greffien syn ghevolght, soe wordt
midts desen den procureurs wel expresselyck bevolen op hennen eedt, dat zy alle d'originale
sacken, processen, scriftueren, stucken ende munimenten uuytter greffien ghelicht ende onder
hun berustende, verbonden sullen wesen wederomme op der greffien te leveren ende hen daer
op (onder eedt) te expurgeren, daer toe versocht synde. Ordinerende voirts den greffier ende

zyne gesworen dercken voirtsaen den partyen oft henne procureurs geen originate ghediende
stucken, processen, scriftueren ende munimenten te laten volghen, op pene van daer voer te
moeten verantwoerden, ghelyck zy des nyettemin van rechts weghen schuldich ende verobli-
geert syn te doene. Ende dat die greffier opter rollen in 't bedinghen van der saecken nyet en sal
scryven dat eenighe scriftueren oft munimenten wordden ghedient, tensy de selve de facto als
dan terstonts mede wordden gheexibeert.
16.   Item  dat den greffier  ende syne ghesworen clercken  by den stucken van processen,  't  sy
communicatoir oft andere, nyet en sullen moghen laeten furneren oft brenghen onder den
schepenen eenighe acten ongheteeckent noch oyck egheen minuten van acten oft vonnissen.
17. Item dat die van der greffien der voerscreven onser stadt voer den loon van extenderen

ende copieren der scriftueren ende andere stucken van processen, hen sullen hebben te vueghen
naer de besworen ordinantie van desen gherichte, midts nochtans uuyt consideratie van den
teghenwoirdighen tyt ende verdieringhe in alle dinghen in plaetsse van eenen stuyver Brabants
hen doen betalen met anderhalven stuyver sonder meer, op pene van andersins daer inne
naerder t' hennen laste ende by correctie versien te wordden naer behooren ende dit al by
provisie ende tot naerder ordinantie.
18. Item dat alle sollicitateurs van eenighe saecken (egeene procureurs wesende) in alle
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reverentie ende civiliteyt hen voer de justitie, in 't vervolghen van henne saecken sullen hebben
te draeghen ende achter henne procureurs te staen soe wanneer by den rollier henne saecken
daer se procuratie in syn hebbende, sullen voirtsgheroepen wesen ende andersins nyet opte pene
van drye ponden payements by den ghenen contrarie doende te verbeuren ende daerenboven
arbitralyck ghecorrigeert te worddene.
19.  item dat egheene contradictien teghen sommatien ende executien van vonnissen gheghaen
in crachte van ghewysde, die selve executien en sullen stateren, tensy 't selve by de wethouders
met voerghaende kennisse van saecken ierst ende voer al sal wesen ghedecreteert.
20. Item sullen voirtsaen de voerscreven schepenen in saecken van rentbrieven, schultbrieven,
obligatien ende andere contracten. mede brenghende gheloftenisse van eene somme oft jaer-
lycxsche renten, pachten, chynsen oft dyerghelycke prestatien op sekere verschyndaeghen te
betalen, naer antwoerde ende litiscontestatie in cas van voirdere procedure, 't sy ten principalen
oft ten incidentalen, den aenlegghere oft heysschere aenwysen by provisie onder cautie de
restituendo in ghevalle de gheheele gheheyschte somme ende vervallen achterstellen oft deel
van dyen naer ghelegentheyt der saecken, heysch des aenlegghers ende ghesteltenisse van den
tyt. Ordinerende nyettemin sender prejuditie van dyen partyen voirts ten principalen te proce-
deren. Behoudelyck nochtans ende in den verstande dat die heysschere ende aenlegghere
neffens zynen heysch. conclusie ende aensprake, van syne intentie sommierlycken sal doen
blycken. 't waer by exhibitie van den originalen bescheede, brieven. cedullen van obligatien,
titulen ende documenten daeraff mentionnerendeoft van den ghebruycke deronderpanden van
den renten. chynsen, pachten oft der lester betalinghe oft herbrenginghe, by den manualen
registeren ende andere notulen daer affghehouden oft by extract oft copye autentyck der selver.
allet naer goede discretie van de voirscreven schepenen als vore.
21. Van ghelycken sal oock gheschieden ende geobserveert wordden aengaende den heysch
ende aenspraecken in gelycke saecken ten commmunicatoiren oft by brieven van inthimatien
ghedaen ende gheproponeert. Waer aff de stucken alle ghebracht ende ghedient sullen moeten
wordden in de greffie, ghelyck dat hier onder in den sevenentwintichsten articule naerder wordt
ghestatueert.
22.  Item dat van de ierste requesten daer inne begrepen is in den heysch van partyen, sullen de
procureurs voer d'maecken der selver nyet meer moghen heysschen ende hen laeten betalen dan
naer advenant die grootte, ghelegentheyt ende swaricheyt van der saecken ende sal by ghebreke
van dyen daer inne by de voerscreven schepenen t' hender taxatie ende arbitragie anders
wordden versien. Ende aenghaende die iterative ende andere requesten en sullen die procureurs
nyet meer daar voer moghen nemen dan vier oft vyff stuyvers ten hoochsten, naer de grootte
ende ghelegentheyt der selver.
23.  Item dat egheene scriftueren, versuecken, exceptien ende andere en sullen wordden ghe-
permitteert oft gheadmitteert dan behoorlyck gheteeckent by advocaten, procureurs van den
voerscreven gherichte oft andere wettighe ghemachtichde oft partye principael binnen der
voerscreven stadt gheseten, op pene dat by gebreke van procuratie ende onderteeckeninghe
voerscreven deselve sullen wordden gereycieert ende ghehouden voer nyet ghedient, maer dat
partyen in zulcken ghevalle sal wordden ghehouden voer ghecontumaceert. Ende de procureurs
sonder procuratie geoccupeert hebbende, in hen eyghen respect ghecondempneert wordden in
de costen.
24.  Item dat oock op 't dienen van alle versuecken, exceptien ende andere scriftueren, soe ten
incidentaten als ten principalen, in proceduere communicatoir (uuytghescheyden antwoerden
oft rescriptien, midts de termynen van thoon) egheene voirdere dilay en sal wordden gheadmit-
teert oft vergonnen dan voer de tweede dilaye by versteeck salvo, naer verheysch ende meriten
van der saecken, allet in conformiteyt van den articule hier vorens op de reformatie van der
saecken opter rollen ghestelt.
25. Item zullen de voerscreven schepenen voirtsaen doende recht op eenige incidentaele
altricatien, 't sy by versueck. exceptien oft anderssins tusschen partyen gheresen, oock mede
recht doen op de costen oft andersins de selve verhouden, alsoe die ghelegentheyt van de selve
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incidenten sal bevonden wordden te verheysschen. nemende oock regardt in 't decideren van de
selve costen wederdie by openbaer trayneringhe ende calumpnien van deprocureurs teghen de
notoire costuymen ende de dispositie van recht, authorisatie van onzen voers. Raede ende

ghewoonlycke observatien worden gesustineert oft nyet. om naer verheysch der voerscreven
altricatien de partye principael in de voerscreven costen te condemneren oft den procureurs selfs
in hun eyghen respect.
26.  Item dat die voirtsaen egheen scriftueren ten communicatoiren en sullen moghen wordden
ghedient. 't sy doer partyen oft henne procureurs. tensy dat den date van de exhibitie der zelver
by de hant van den greffier oft eenighe secretarisen daer oppe ierst ghetrouwelyck wordde
gheteeckent, in den verstande dat by ghebreke van dyen deselve scriftueren sullen ghehouden
wordden voer gedient alleen op den date van de appostille daer op te stellene.
27. Item dat alle requesten ende andere stucken ten communicatoiren dienende, sullen alleen
moeten ghedient ende ghelevert wordden aen den greffier oft secretarisen onzer voerscreven
stadt ende dat die greffier oft secretarisen alsulcke requesten ten bequaempsten tyde den
schepenen zullen voerbrenghen om de resolutien van de selve schepenen te hooren ende die
onder die requesten sommierlycken oft anderssins by memoriael gheschrifte op te teeckenen,
om naerderhant onder die signature van den greffier oft secretaris by behoorlycke appostille te
wordden gheextendeert. Ende dat dyenvolghende die originele requeste mette ghediende
stucken by den greffier ende secretarisen sullen moeten wordden ghebracht opter greffie, aldaer
te worden bewaert ende daer uuyt by partye te wordden ghelicht copye, naerdyen nochtans de
selve parthye daer aff behoorlyck by eenen dienaer van der justitien sal wesen gheinsinueert,
daer van by den selven dienaer opte principaele requeste ende andere scriftueren, daarnaer
respectivelyck te dienen, sal behooren ghestelt te wordden behoorlyck relaes onder zynen
salaris, om die saecken oft processen alzoe geinstrueert by den voerschepen oft president onder
zynen medeschepenen ghedistribueert ende nae raport oversien, ghedaen ende ghedecideert te
wordden naer behooren.
28.  Item dat die schepenen ende wethouders (passim ende soe generael als nu geschiet) nyet en
sullen toelaten processen communicatoir, besundere teghen affende ten plattenlande gheseten,
midts d'abusen ende inconvenienten die in 't beleyden ende instructien van dyen ende andersins
gheschien, maer deselve alleenlyck admitteren in saecken van cleynder importantie, tusschen
vrienden ende maeghen, sommiere ghepreviligeerde ende gheen uuytstel verheysschende.
29.  Item dat men voirtsaen op scriftueren van rejectien die by de schepenen tanquam notorium
ex ipsis actis wordden bevondden ghefondeert te syne. egeen voirdere communicatie en zal
appostilleren, maer de selve rejectie plaetsse nemende de saecken sullen wordden beslicht,
alsoe de schepenen uuytten anderen ende nyet versteken oft rejectable stucken bevinden sullen
te behoorene.
30. Item dat de voerscreven schepenen naer henne appoinctementen van versteeck van ant-
woerden op supplicatien ghegheven, partyen eens gheordineert zynde d'overleveringhe van de
originele ghediende ende ghecommuniceerde stucken ende in weygheringhe oft ghebreke
vallende ten iersten geprefigeerden tyde die selve wederomme te brenghen in handen van den
schepenen, alsdan sullen recht doen op die autentycke copyen by notarisen publicq ondertee-
ckent oft by den groenroeden deur henne relaesen geverificeert, d'originale aen de partyen
daeraffghelevert te hebbene naer verheysch ende ghelegentheyt van der saecken, ghereserveert
nyettemin teghen die voerscreven deffaillanten middelertyt partye geinterresseerde hen ver-
volch van effectuele overleveringhe derzelver originate stucken, 't zy deur penale ordinantie,
condempnatie oft anderssints soe hennen raedt des sal ghedraghen.
31. Item dat alle versuecken ende requesten tenderende tot surceantie oft affdoeninghe van
executien den obtinent van den vonnissen aen den welcken soedaenighe requesten sullen
wordden ghecommuniceert, ghehouden sal zyn binnen gheprefigeerden tyde te antwoerden oft
rescriberen, sonder daer toe te verwachten die tweede ordinantie. In wekken ghevalle ende
oock in cas van rescriptie de schepenen sommarie et de plano voirts daarop zullen versien, alsoe
naer de ghelegentheyt van der saecken sal bevonden wordden te behooren, sonder dat van
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noode sal wesen voirdere communicatie te doene oft incidentaele procedure daer omme te
sustineren.

32.  Item dat men op vonnissen ten communicatoiren ghegheven, belast zynde met eede. den
obtinent van den selffven vonnisse totten eedt nyet en zal ontfanghen, tensy ierst ende voer al
blycke van de gherichtelycke insinuatie aen de wederpartye ghedaen van den selven vonnisse
omme den eedt te commen aenhooren ende sien doen, soeverre der selve wederpartye goet-
duncken zal. Welcke insinuatie sal ghedaen wordden op sekere gheprefigeerde ure, regardt
nemende op de distantien van de domicilie van de partye, tot welcke precise ure den obtinent
ghehouden sal wesen hem te laeten vinden om den eedt te doen oft voer die reyse daer toe nyet
wordden gheadmitteert.
33. Item dat men voirtsaen van allen vonnissen ten communicatoiren ghegeven ende die
ghecontradiceert wordden, sal behooren te dienen van contradictie ende daer inne voirts
procederen insghelycx ten communicatoiren, sonder dat daer teghens eenighe altricatien sullen
moghen ghemaekt oft ghehouden wordden ter contrarien, op pene dat de partye oft procureur
sulcx tegens 't consent desobtinents van den selven vonnisse willende sustineeren, ghecondemp-
neert sal wordden in de costen van alzulcken noodeloos versueck. Ghelyck oock partye uuyt
crachte van insinuatiebrieven, midts haerder nyet-comparitie. ghecondempneert zynde tot
provisionele namptisatie van de gheheyschte schult oft t' achterheyt ende gheheel ghelaten om
in cas van beswaernisse daer over repetitie te doene op de ordinarise rolle, sukx insgelycx sal
moghen doen ten communicatoiren ende nyet op de ordinarise rolle, soeverre den ghecondemp-
neerde sulcx alsoeghelieff(ie ende de materie der saecke daer toe sy ghedisponeert, in conformi-
teyt van den agtendetwintichste articule van dese reformatie.
34. Item alsoe bevonden wordt dat die criminele saecken den voirtganck van de ordinarise rolle
seer zyn belettende, gemerckt in 't bedinghen derselver criminele saecken ghemeynelycken
groote altricatien die seer langhe aendraghen ghesustineert wordden, in der vueghen dat
dickwils den halven tyt van den voermiddach in de criminele saecken wordt gheconsumeert ende
d'ordinarise rolle ghepostponeert, sullen daeromme voirtsaen die criminele saecken bedinght
wordden, 't sy opeenen anderen extraordinarisen dach als egheene rolle ghehoudenen wordt oft
naer den elff uren als mette ordinarise rolle wordt gesupersedeert ende d'ingheboden affghe-
dinght zyn, sonder dat men gheduerende d'ordinarise rolle die selve mette criminele saecken sal

interrumperen. Ende welcke criminele rolle ghehouden sal wordden apart ende besundere.
Ende zullen alle andere civile saecken des schouteths bedinght wordden op de ordinarise rolle
35. Item oft ghebeurde dat onsen hoochschouteth oft zynen stadthoudere ten behoorlycken
tyde in den ghenechte nyet en compareerde oft oock nyet en begheerden dat men soude

procederen, dat indien ghevalle de schepenen yemanden uuyt hen collegie daer toe sullen
moghen committeren die welcke volcommen macht sal hebben in den naeme van den schouteth
oft officier gheduerende de selve rolle oft absentie des officiers te manen, eeden ende de selfste
acten van den officier opter rollen te exerceren ende daer voren proffiteren de gerechticheden
ende emolumenten, die d'officier oft zynen stadthoudere ten selven daeghe soude hebben

ghenoten.
36. Item oft ghebeurden dat die procureurs oft eenighe van dyen opte dinghdaghen nyet en
compareerden oft en begheerden te compareren oft overmidts eenighe merckelycke excusatien
met kennisse der voerscreven schepenen nyemanden daer toe en hadden ghecommitteert dat in
dien ghevalle de saecken van alsulcken absenten procureur voirts gheroepen zynde. sullen
wordden gecontinueert ad primam ende die procureur van elcke saecke verbeuren oft vervallen
zyn in de pene van sesse stuyvers.
37.  Item oft den rollier 's daeghs tevorens, eer die nyeuwe rolle wordt begonst, ten behoorlyc-
ken tyde ende plaetsse nyet en compareerde om de saecken ter rollen te scryven oft die gherolde
saecken t'elcken dinghdaghe goets tyts nyet voirts en brochte oft voirts en riepe oft oock
gheduerende 't ghenechte aldaer nyet en bleve, sal die selve t'elcker reyse verbeuren drye
ponden payements ende daerenboven arbitraelycken ghecorrigeert wordden, 't sy by privatie
van zyn offitie oft anderssins, naer ghelegentheyt van der saecken.
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38. Item aisoe d'inneghebiederen. oft executeuren onser voers. stadt midts dese inlantsche
oirloghe ende gheleghentheyt des tyts de sommatien, executien. ende andere henne exploicten
in persoone dickwils ten plattenlande nyet en connen ghedoen, maer by insinuatien, soldaten
oft groote convoyen, tot seer grooten laste van partye ende ghecondempneerde ende dickwils
tot  meerderen oft soo grooten  cost  als de vonnissen bedraeghen.  soe eest  dat omme  die
ghecondempneerde van sulcke groote ende excessive costen te ontheffen, wordt midts dezen

gheordineert dat de voerscreven inghebiederen d'ingheboth, sommatien ende executien ende
andere heure exploicten ten plattenlande sullen doen in persoone ende t'hunder assistentie (soe
verre des noot zy) totte executie moghen nemen den drossaeten, schoutetten ende vorsters van

der plaetsse oft jurisdictie daer onder die ghecondempneerde gheseten zyn, op hunnen
behoorlycken salaris ten laste van de selve ghecondempneerde. Ende in ghevalle zy selve in
persoone nyet en souden derven gaen sonder convoy van soldaten. sullen zy de ingheboden,
sommatien, executien ende andere exploicten doen doen by de selve drossaeten, vorsters ende
officiers van der plaetssen van de ghecondempneerde ende andersins inne te ghebieden ende te
sommeren, ten eynde van den welcken zy ter ordinantie van den schepenen sullen lichten in de
greffie brieven van commissie opte selve drossaeten. schoutteten ende vorsters. met expressie
van den tyde. Dat zy zulcke ingheboden, sommatien, executien oft andere exploicten sullen
schuldich zyn te doen ende te volbrenghen, op pene dat by ghebreke van dyen sulcke executien
ende exploicten sullen wordden ghedaen by den inghebieders in persoon, gheassisteert by
sulcke ende soe veel soldaeten als tot zyne versekeringhe van noode zyn sullen, al ten coste van
de ghecondempneerde. Ende sullen deselve drossaerden. vorsters ende andere officiers tot 't
ghene voerscreven is ghecommitteert ende versocht synde, ghehouden zyn goets tyts over te
seynden aen den inghebiederen 't behoorlyck relaes van hunnen exploicten ten laste van de
ghecondempneerde ende van partyen, naer de gheleghentheyt van der saecke.
39.  Item alle bovenghescreven penen sullen die contraventeurs ghehouden zyn terstonts mede
te namptiseren sonder eenighe oppositie. oft sullen daer vore reelycken by eenighe van de
dienaers van de groenden roeden wordden gheexecuteert ende de selve penen by ordinantie
der voerscreven schepenen wordden gheappliceert, 't sy aen nyeuw cussens, cleederen opte
comptoiren van den gherichte oft andere cieraet van de raedtcamere oft stadthuyse, t'hender
discretie.

Hier naer volght den eedt die de procureurs ende andere, willende postuleren voer de wethou-
deren onser stadt van sHertoghenbossche, voirtane sullen ghehouden zyn te doene.

40.  Ick N. ghelove sekere ende swere dat ick draeghen ende bewysen sal den heeren van desen

gherechte alle eere, reverentie ende weerdicheyt in der bancken ende gherichten van justitien
sittende ende oock daer buyten,  dat ick nyet dienen en zal in eenighe saecke die  ick weet
onrechtveerdich te zyne noch oyck daer inne eenighe partyen, directelyck noch indirectelyck,
stercken, het sy my van onrechtveerdicheyt blijcke in 't beghintsele oft naerdyen die saecke
begonst is, maer soe wanneer't selve tot mynder kennisse commen sal, soe sal ick my derselver
saecken verdraeghen. Dat ick myne meesteren, my te werck als procureur stellende, ghetrouwe-
Iyck dienen sal naer mynen verstande, kennisse ende vermoghen ende my tevreden houden met
redelycken salaris ende met alsukken loone als op 't stuck van de procedure ende dese
reformatie gemaeckt, ghetaxeert ende gheordineert is. Item dat ick egheen onbehoorlyck
vertreck oft uuytsedt en zal suecken om myn wederpartye te prejudicieren. Dat ick met egheene
partyen eenighe conventien oft voerwaerden maecken en zal om te hebbene eenich paert oft
deel van der saecke oft querelle daer inne ick dienen zal. 1tem dat ick nyet dienen en zal in
eenighe saecken die by mynen welweten syn teghen de previlegien ende rechten der voerscreven
stadt van sHertogenbossche, noch daer toe raedt noch daet gheven. Dat ick de nyeuwe ordinan-
tie van den jare XV« ende dertich ende dese reformatie naer mynen besten vermoghen ende
wetentheyt in alle heuren poincten ende articulen, soe verre die my oft mynen meesteren
eenichsins aengaen, sal onderhouden ende achtervolghen ende voirts generalycken in ende van
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al my draeghen ende vueghen zal. ghelyck den staet van eenen goeden, eerlycken ende
ghetrouwen procureur ende voerspraecke toebehoort. soe moet my Godt helpen ende alle zyne
heylighen.

Allewelcke voerscreven poincten ende articulen wyontbieden, ordonneren ende bevelen onsen
schouteth ende synen stadthoudere midtsgaders den wethouderen, greffier ende inghebiederen
derselver onser stadt van sHertogenbossche ende oock allen advocaten, procureurs, partyen
ende allen anderen. dyen de selve respectivelyck eenichsins sullen mogen aengaen oft raecken,
hen voirtane daer naer te reguleren ende deselve te onderhoudene ende t'observerene op de
verbeurte van de penen ende boeten daer inne ghespecificeert. Blyvende voirts de voers.
bovengheroerde ordinantie gemaeckt in den jare XV, ende dertich, in heure cracht ende vigeur
voer soevele die den bovenghescreven poincten nyet en is contrarierende ende dat al by provisie
ende totter tyt toe anders oft voirdere by ons oft by dyen van onzen voers. Rade sal wesen

gheordineert. Ende op dat alle de voers. poincten ende articulen. in der vueghen ende manieren
boven verclaert, wordden achtervolght ende gheobserveert ende dat daer van nyemant ignoran-
tie en pretendere, ordineren ende bevelen onsen voerscreven schouteth oft zynen stadthoudere
dese teghenwoirdighe ierstdaeghs op de rolle van den voers. stadthuyse ende allomme elders
daer den voers. wethouderen sal duncken van noode te zyne, te publiceren ende vercondighen.
procederende voirts teghen die transgresseurs ende overtreders van deser onser ordinantie in
der vuegen ende manieren boven verclaert, sonder eenighe dissimulatie, gunste oft verdrach,
want ons alzoe ghelieft. Ende des t'oirconden hebben wy den seghel van wylen hoochloffelycker
memorien den coninck van Spaignen onsen heere ende vadere, wyens ziele Godt genadich zy,
hier aen doen hanghen. den wekken wy sullen ghebruycken ter tyt toe den onsen sal wesen

ghemaeckt. Ghegheven in onser stadt van Bruessele twintich daghen inde maent van novembri.
in 't jaer ons Heeren duysentvyffhondertneghenentneghentich.

(Daaronder stond:) Bij de eertzhertogen.
(Was ondertekend:) J. de Buschere.
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Bijlage 2

DE BEPALINGEN OVER HET BURGERLIJK PROCESRECHT UIT DE BOSSCHE COSTUMEN

Deze bijlage bevat de bepalingen inzake het burgerlijk procesrecht uit de Bossche costumen uit
1606,1570 en 1546-1547. Derelevante titelszijn, met uitzondering van de tweede titeluitde drie
redacties, volledig weergegeven. Titel 2 bevat namelijk ook bepalingen die niet op het burger-
lijk procesrecht betrekking hebben. De titels 21.22 en 23 uit de derde optekening uit 1606 zijn
deels nieuw, deels ontleend aan bepalingen uit de twee eerdere redacties. De artikelen werden
door mij telkens per titel opnieuw genummerd. Hierna zijn de verwante artikelen uit de drie
redacties bijeen gegroepeerd. Eerst wordt telkens de bepaling uit 1606 gegeven. Daarna volgen
de bepalingen uit 1570 en uit 1546-1547. Komt een artikel in 6dn redactie wel voor, maar in een
andere optekening niet, dan blijkt dit laatste uit het woord: ontbreekt. De diverse redacties
werden getranscribeerd uit de volgende reeds in paragraaf 2.2 bij hoofdstuk 1 genoemde
archivalia:
-   de redactie uit 1606: GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Costumen van 's-Hertogenbosch

(inv. nr. A 578);
-    de redactie uit 1570: GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Pampiere boek (inv.

nr. A 527);
-    de redactie uit 1546-1547: Streekarchief Zuidoost-Brabant. Oud-administratief archief Oir-

schot, Verzameling afschriften, onder andere van de costumen van 's-Hertogenbosch
(voorl. inv. nr. 1002).

Tite! 1:  In den iersten van offitie, jurisdictie ende administratie van justitie

Titel 1:  In den iersten van officie, jurisdictie ende administratie van justicie

Titel 1: In den iersten van officien, jurisdictien ende administratien van justitien

1.1. Binnen de voorscreven stadt syn twee officien, waer aff d'ierste is d'officie van den
hoogenscouteth, den welcken syn gecommitteert te corrigeren criminele saecken die geperpe-
treert wordden in der stadt voorscreven ende haerder Meyeryen.

1.1.  Binnen der voirs. stadt zyn twee officien, waer affd'ierste is d'officie van den hoogenschou-
teth. den welcken zyn gecommitteert te corrigeren criminele saecken die geperpetreert worden
in der stadt voirs. ende haerder Meyeryen.

1.1. D'officie van den schouteth
Binnen der voors. stadt zijn twee officien, waer aff d'ierste is d'officie van den hooghenschou-
teth, den welcken zy gecommitteert te corrigeren criminele saecken die geperpetreert worden in
der stadt voors. ende haerder Meijerijen.
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1.2. Ende d'andere is d'officie van den leegenscouteth, den weicken bevolen is kennisse te
nemen van allen civielen saecken die gebeuren binnen der stadt voorscreven ende haere

vrydomme.
1.3. Weicke twee officien nu ter tyt bedient worden by eenen officier.

1.2. Ende d'ander is d'officie van den leegenschouteth, den welcken bevolen is kennisse te
nemen van allen civilen saecken die gebeuren binnen der stadt voirs. ende haire vrijdomme.
1.3. Welcke twee officien nu ter tyt bedient worden by eenen officier.

1.2.  D'officie van den leeghenschouteth
D'ander is d'officie van leegenschouteth, den welcken bevolen is kennisse te nemen van alle
civile saecken die gebooren binnen der stadt voors. ende haeren vrijdom. Wekke twee officien
nu ter tyden bedient worden by eenen officier.

1.4. Item anno XV¢ vyffentwintich is by onsen heere den keysere geordineert te wesen in der
voorscreven stadt negen scepenen, die de prince naervolgende den previlegien deser stadt alle
jaer binnen der octaven van bamisse behoort te vernieuwen. continuerende ende daer aen
laetende twee van den ouden scepenen. Ende soo verre die prince den voors. tyt laet voorby-
gaen sonder die scepenen te vernyeuwen, soo moegen de oude schepenen, naervolgende

seeckere privilegien van date achtien daegen in meerte in 't jaer ons heeren duysentdryehon-
dertsevenendetachtentich nae costume 's hoeffs van Cameryck ende usantien andere nyeuwe
schepenen stellen, soo sulcx in voorleden jaeren gesciet is.
1.5. Den welcken negen schepenen bevolen is de administratie van de justitie in criminele ende
civiele saecken binnen der voors. stadt ende vrydomme.

1.4.  Item anno XV, XXV is by onsen heere den keyser geoirdineert te wesen in der voirs. stadt

negen scepenen, die de prince naevolgende den privilegien deser stadt alle jaer binnen der
octave van bamisse behoirt te vernieuwen, continuerende ende daer aen latende twee van den
ouden scepenen. Ende soe verre die prince den voirs. tyt laet voerbygaen sonder de scepenen te

vernyeuwen. zoo moegen die oude scepenen, navolgende sekere privilegien van date XV111

daigen in merte in 't jaer ons heeren duysentdriehondertsevenendetachtentich nae costume
's hoofs van Camerick ende usantien andere nyeuwe scepenen stellen, zoe sulx in voirleden

jairen gesciet is.
1.5. Den welcken negen scepenen bevolen is de administratie van der justicie in criminele ende
civile saecken binnen der voirs. stadt ende vrydomme.

1.3. Van de neghen schepenen
Item anno 1525 is bij onsen heere den keijser geordineert te wesen in der voors. stadt neghen

schepenen, die den prince naevolgende den privilegien deser stadt alle jaer binnen der octave
van bamisse behoort te vernieuwen, continueerende ende daer aen te laetene twee van den oude
schepenen. Ende soo verre den prince den voors. tijt laet voorbijgaen sonder die schepenen te

vernieuwen, soo moeghen die andere schepenen naervolgende den selven privilegien andere

nieuwe schepenen stellen. Den wekken neghen schepenen bevoolen is administratie van justitie
in crimineele ende civile saecken binnen der voors. stadt ende vrydommen.

Tite! 2. Van dese naevolgenden punten mogen partyen wonende binnen der voors. stadt ende
haere  Meyerye  hen aen  de voors.  stadt  beclaghen,  waer op  dese stadt gewoonlyck  is  te verleenen

haere bescryffbrieven

Tite! 2: Van desen navolgende pointen moigen parthyen woenende binnen der voirs. stadt ende

haire Meyerijen hen aen de voirs. stadt beclaeghen, waer op dese stadt gewoenlyck is te verleenen

haire bescryvebrieven
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Tite! 2: In dese naevolgende poincten moeghen partijen woonende binnen der voors. stadt ende
haere Meijerije hem altijt aen de stadt beclaegen, waer op dese stadt gewoonelyck is te verleenen
heure beschrijffbrieven

2.1. Item moegen die voorscreven schepenen ten versuecke van partyen kennisse nemen

aengaende hueren poirteren ende poirterssen.

2.1. Item moigen de voirs. scepenen ten versuecke van parthyen kennisse nemen aengaende
hueren poirteren ende poirterssen.

2.1. Item moeghen die voors. scepenen ten versuecke van partijen kennisse nemen aengaende
heuren poirteren en poirterssen.

2.2.  Insgelycx van allen goeden den poirteren ende poirterssen voorscreven toebehoorende.

2.2. Insgelycx van allen goeden den poirteren ende poirterssen voirs. toebehoirende.

2.2. Van goederen der poirteren
Insgelijcx van alle goeden den poirteren ende poirterssen voors. toebehoorende.

2.3.  Insgelycx van goeden vercregen onder getuychenisse van schepenenbrieven deser stadt.

2.3.  Insgelycx van goeden vercregen onder getuychenisse van scepenenbrieven deser stadt.

2.3. Op schepenenbrieven van Den Busch
Insgelijcx van goeden vercreeghen onder getuijgenisse van schepenenbrieven deser stadt.

2.4.  Op weygeringe van justitie.

2.4. Op weygeringe van justicie.

2.4.  Weijgeringe van justitie
Op weijgeringe van justitie.

2.5. Van yemonts in der beden te excessive off te hooch geseth te zyne.

2.5. Van yemonts in der beden te excessive off te hooch geset te zyne.

2.5. Van excessive taxatien in de beden
Van iemanden in der beden t'onrecht excessive oft te hooch geseth te sijne.

2.6. Te verleenen compulsoriebrieven om getuygen te hooren.

2.6. Te verleenen compulsoriebrieven om getuygen te hooren.

2.6. Compulsoriebrieven
Te verleenen compulsoriebrieven om getuijgen te hooren.

2.7. Te moegen verleenen brieven van jurissubsidio op d'officieren der vassallen in der voor-
screven Meyeryen geseten, om die gewesen vonnissen ter executie gestelt te wordden.
2.8. Van miserabile persoonen als van weduwen, weesen ende andere arme mensschen, om de
selve tot corter expeditie te helpen.
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2.7. Te moigen verleenen brieven van jurissubsidio op d'officieren der vasallen in der voirs.
Meyeryen geseten, om de gewesen vonnissen ter executie gestelt te worden.
2.8. Van miserabile persoonen als van weduwen, weesen ende andere erme menschen. om die
zelve tot cortter expeditie te helpen

2.7. Jurissubsidium
Te moeghen verleenen brieven van jurissubsidium op d'officieren den vassaelen in der voors.
Meijerije geseten. om die gewesen vonnissen ter executien gestelt te worden. Van miserabele
personen als weduwe. weesen ende andere aerme menschen. om die selve tot corte expeditie te
helpen.

2.9. Van contumacien op de dorpen in deser Meyerye tegen partyen geobtineert. om de selve
wederomme in recht ontfangen te worddene als blyckt van onwetentheyt, mits betaelende die
costen van retardatien.

2.9. Van contumacien op de dorpen in deser Meyeryen tegen partyen geobtineert. om die zelve
wederomme in recht ontfangen te worddene als blyct van onwetentheyt. mits betalende de
costen van retardatien.

2.8. Op contumatie te restitueren
Van simpele contumacien op die dorpen in dese Meijerije tegen partijen geobtineert. op die
selve wederomme in rechte ontfanghen te worden als blyct van onwetentheydt. mits betaelende
de costen van retardatien.

2.10. Insgelycx naervolgende seeckere previlegien ende ouden hercommen, appelleren partyen
van alle vonnissen by de scepenen in de Meyerye der voorscreven stadt gegeven aen de
wethouderen deser stadt als hen immediaet overhooft, mitsgaeders oock alle schepenen oft
gerichtsbancken in de Meyerye haelen henne hoofvaert oft hoofvonnis aen de wethouderen van
sHertogenbossche.

Ontbreekt

Ontbreekt

2.11.  Omme alle wekke bescrij ffbrieven ende 't gene daer aff dependeert t'obtineren, wordt by
den supplianten aen den wethouderen deser stadt gepresenteert supplicatie oft requeste ende
daer inne geconcludeert naer gelegentheyt der saecke. Ende dyenvolgende by appostille op de
voorscreven requeste verleendt, geexpedieert ende doer den ingebieder der voorscreven stadt

gepresenteert beslotene bescrij ffbrieven der voorscreven stadt, omme de voorscreven requeste
gesien, die conclusie ende versueck der zelver nae te gaen ende te voldoen, ten waere zy hadden
redenen hen ter contrarien moverende, die sy gehouden syn ten geprefigeerden daege in 't
buytengenecht by hen oft yemanden daertoe volmechticht te commen allegeren. Tot welcken
geprefigeerden daege d'impetrant de saecke in 't voors. buytengenecht ter rollen doet presente-
ren ende concludeert gelyck in de voorscreven requeste ende brieven daer op verleent ende
anderssins tot provisie ende surceantie. Ende ingevalle van contumatie oft nyet-comparitie der
bescrevene. obtineert vonnisse ende adjudicatie van syne conclusie, onder blyckinge van de
presentatie der brieven. Ende zoe verre die bescrevene hen daer tegens partye maecken oft
opponeren, wordt in der saecken voorts geprocedeert ende die geinstrueert ten diffinitiven naer
behooren.

Ontbreekt

Ontbreekt
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2.12.  Item in civiele saecken oft processen als een verweerder hem wil behelpen met exceptien
peremptoir, hoedanich die oock syn, wordden de selve geproponeert by oft in plaetsse van
litiscontestatie ende wordt geconcludeert tot allen finen van nyet ontfanckelycheyt. absolutie
etc.

Ontbreekt

Ontbreekt

2.13. Item. wanneer in materie reele oft actie hypothecaire yemant, 't zy proprietaris oft andere
geinterresseerde, by vonnisse der schepenen voer den ingeboden ofte gedaechde interventeur
wordt geadmitteert, blyft d'ingeboden oft gedaechde effenswel in den processe ende ingevalle
die saecke soo is gedisponeert, wordt deselve gecondemneert in 't principael ende d'interven-
teur in de costen.

Ontbreekt

Ontbreekt

2.14.  Item die saecken voor wethouderen deser stadt in recht geintenteert, daer inne gedient is
van aensprake en surranneren nyet, noch en loopen desert, maer in de selve saecke mach men
weder ex retroactis procederen, mitz partye tegens sekere dienenden dage inthimerende ende
den staet van de saecke designerende, d'weick oock geuseert wordt soo in materie van contra-
dictie van gewesen vonnissen der wethouderen der voorscreven stadt als in materie van appella-
tien van vonnissen daer aff aen den schepenen der selver stadt is geappelleert, naerdyen
respective van contradictie ende grieven is gedient, hoewel daer egeen litiscontestatie en is
gevolcht.

Ontbreekt

Ontbreekt

2.15. Item wordt die justitie voorts in allen saecken. soo crimineel als civiel. binnen der
voorscreven stadt beleydt naervolgende der nyeuwe ordonnantie ons heeren des keysers op de
administratie van justitien den tweeden dach in junio in 't jaer XV¢ ende dertich gemaect ende
de reformatie van henne hoocheden, zoo aengaende de proceduren opte ordinarise rolle als ten
communicatoiren bedingt, den XX novembris anno XV' negenendetnegentich verleendt.

2.10. Item wordt de justicie in allen saecken binnen der voirs. stadt beleyt navolgende der
nyeuwer ordinantie ons heeren des keysers op de administratie van justicien op den tweeden
dach in junio in 't jair XV' ende dartich gemaect.

2.9. Item wordt de justitie in alle saecken binnen der voors. stadt beleijdt naervolgende der
nieuwer ordonnantie ons heeren des keijsers op die administratie van justitie op den tweeden
dach in junio in 't jaer XV, ende XXX gemaect.
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2.24.  Item dat egeene scepenen, secretarisen oft griffiers eenige advysen en moegen geven in
den processen voor schepenen hangende noch parthyen raden van 't ghene sy te doen hebben

ende innedyen die schepenen eenige advysen voor't beginsel van den processe gegeven hadden,
soo zyn sy sculdich hen te absenteren als men die sall visiteren.

2.19. Item dat egheen scepenen, secretarissen oft griffiers ennige advysen en moigen geven in
den processen voir scepenen hangende noch partyen raide van 't gene zy te doen hebben ende
innedien de scepenen eenige advysen voor't beginsel van den processe gegeven hadden, soo syn
sy sculdich  hen te absenteren  als men die sal visiteren.

2.19.  Item dat egeen schepenen, secretarissen ofte grieffiers eenige admissie en moeghen geven
in den processe voor schepenen hangende noch partijen raeden van 't gene sy te doen hebben

ende indijen de schepenen eenighe advijsen voor 't beginssel van den processen gegeven
hebben, soo sijn sij schuldich hun te absenteren als men die sal visiteren.

2.26.  Item dat nyemant d'officie van procureurschap bedienen en mach sonder consent van der
weth.

2.21. Item dat nyemant d'officie van procureurscappe bedienen en mach sonder consent van
der weth.

2.21.  Item dat nijemant d'officie van procureurschappe bedienen en mach sonder consent van
den wethouderen.

Titel  5:  Van  de  arrestementen

Titel 4: Van arrestamenten

Titel 4: Van arrestementen

5.1.  De scouteth ofte dienaers van der justitie en moegen 't goet van eenen poirter binnen der
stadt van Den Bossche oft huere vryheyt noch den persoon van den poirter nyet arresteren voor
eenige schulden oft actien, ten waere dat 't zelve by vonnisse der scepenen alsoo geordineert
weer oft dat die ghene die d'arrestament begeert 't zelve goet zyn maecken wilde oft seyde daer
aen paert ofe deele te hebben. ten waere oock dat daer merckelycke indicie ende presumptie van
fugityffscap waer, welck arrest nochtans moet gescieden met voorgaende consent van den
wethouderen.

4.1.  De schouteth oft dienaers van der justitien en moigen 't goet van eenen poirter binnen der
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stadt van Den Bossche oft huere vrijheyt noch den persoon van den poirter nyet arresteren voer
ennige sculden oft actien. ten waire dat 't zeive by vonnisse der scepenen alsoe geoirdineert weer
oft dat die gheene die d'arrestament begeert 't zelve goet syn maecken wilde oft zeyde daeraen
paert ofte deele te hebben. ten waire oick dat daer merckelycke indicie ende presumpsie van
fugityfscap waer, welcke arrest nochtans moet gescieden met voergaende consent van den
wethouderen.

4.1. Die schouteth oft dienaers van der justitien en moeghen't goet van eenighen poirterbinnen
der stadt van Den Bossche oft heurder vrijheydt nijet arresteren voor eenighe schulden oft
actien. ten waere dat't selve bij vonnisse der schepenen alsoo geordineert waer oft dat diegeene
die het arrest begeert 't selve goet sijn maecken wilde oft seijde deenaen paert ofte deel te
hebbene, ten waere oock door merckelycke presumptie van fugitieffscap, welck arrest nochtans
moet geschieden met voorgaende consent van den wethouderen.

5.2. Een crediteur vyndende syn sculdenaeren van buyten binnen der stadt van Den Bossche oft
haere vryheyt (buyten die vryheden van de mercten der stadt) mach by den scouteth oft
dienaeren van der groender roeden oft van den cortten stocken oft mitsdyen die crediteuren den
scouteth oft dienaer nyet gereet en hadde ende beducht waeren dat hy hem absenteren soude
alleer hy den scouteth oft eenen dienaer soude kunnen crygen, soe mach een poirter van Den
Bossche inne presentie van twee poirteren der selver stadt synen sculdenaer arresteren. omme
hem hier alsoo te rechte te betrecken, den heere altoos gevende syn recht.

4.2. Een crediteur vyndende syn sculdenaeren van buyten binnen der stadt van Den Bossche oft
haere vryheydt (buyten de vryheyt den van den mercten der stadt) mach by den schouteth off
dienaren van der groender roeden off van den cortten stocken oft mitsdyen die crediteuren den
schouteth oft dienaer nyet gereet en hadde ende beducht waer dat hij hem absenteren soude
alleer hy den schouteth oft eenen dienaer zoude kunnen crijgen, soe mach een poirter van den
Bossche inne presentie van twee poirteren der selver stadt synen sculdenaer arresteren, omme
hem hier alsoe te recht te betrecken, den heere altoes gevende syn recht.

4.2. Een crediteur vindende sijnen schuidenaer van buijten de vrijheden van mercten binnen
der stadt van Den Bossche mach bij den schouteth ofte dienaeren van der groender roeden oft
van den corten stocken ofte mitsdien den crediteurs den schouteth ofte dienaer nijet gereet en
hadde ende beducht weer dat hem absenteren soude eer hij den schouteth ofte eenighe dienaers
soude connen crijghen, soo mach een poirter van Den Bossche in presentie van twee poirteren
der selver stadt sijnen schuldenaer arresteren. omme hem alhier soo te rechte te betrecken, den
heere alter gegeven sijn recht.

5.3. Maer die crediteur vyndende syn schuldenaer gecontraheert hebbende op de vry weeck-
mercktdaegen, mach denselven schuldenaer wei doen arresteren op die vry weeckmerckt-
daegen.

4.3.  Maer die crediteur vyndende synen sculdenaer gecontraheert hebbende op de vry weeck-
merctdaigen, mach denselven schuldenaer wel doen arresteren op de vry weeckmerctdaigen.

Ontbreekt

5.4. Item die scouteth oft dienaeren versocht synde omme eenen vrempden man oft syn goet
voor oogen wesende te arresteren ende 't zelve nyet doen en wilde oft nae het arrestament
gedaen den man oft 't goet lieten gaen oft versteken sonder den crediteur met goeden bourgen
oft anderssins genoech versien te syn. die moet responderen oft betaelen die schult daer voor 't
besetsele oft arrestament gedaen is.
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4.4.  Item die schouteth oft dienaeren versocht synde omme eenen vreempden man oft zijn goet
voir oogen wesende te arresteren ende 't zelve nyet doen en wilde oft nae het arrestament

gedaen den man oft'tgoet lieten gaen oft versteken sonderden crediteur met goeden boirgenoft
anderssins genoch versien te syn, die moet responderen oft betaelen die schult daer voer 't
besetsele oft arrestament gedaen is.

4.3. Item die schouteth oft dienaeren versocht sijnde daer eenen vremden man oft sijn goet
voor ooghen wesende te arresteeren ende 't selve nijet doen en wilde oft naer het arrestement

gedaen den man ofte goet liet gaen oft versteecken sonder den crediteur met goede borgen oft
andersints genoch versien te sijne, die moet respondeeren oft betaelen die schult daer voor 't
besetsele ofte arrestement gedaen is.

5.5.  Item die eenich goet binnen zynre wooninghe oft bewaernisse gesedt oft gearresteert synde
ende den last van't zelve te bewarene aenneempt ende daerenboven ewech laet oft doet brengen
oft versteecken, is sculdich te verantwoorden ende inne te staen voor die schult oft actie daer
voor 't zelve goet was beseth.

4.5. Item die eenich goet binnen synre woeninge oft bewaernisse beset oft gearresteert synde
ende den last van 't zelve te bewaerene aenneempt ende daerenboven ewech laet oft doet
brengen oft versteecken, is sculdich te verantwoirdene ende inne te staen voer de schult oft actie
daer voer 't zelve goet was beset.

4.4.  Item die eenich goet binnen sijnre wooninghe oft bewaernisse beseth oft gearresteert wordt
ende den last van't selve te bewaerene aenneemt ende daerenboven ewech laet oft doet berghen
oft versteken, is schuldich te verantwoorden ende inne te staene voor de schult oft actie daer
voor het selve goet beseth was.

5.6.  Item een vreempt persoon alhier beseth, moet op der Gevangenpoorte gaen totter tyt toe
hy goede ende sufficiente borghe gestelt sail hebben van hier te rechte te staen, 't recht te
verwachten ende 't gewysde te voldoen.  ten waer dat hy syn debvoir gedaen hebbende egeen

borghe gecrygen en conste ende dat die wethouderen considererende die gelegentheyt van der
saecken ordonneerden dat hy gestaen soude met cautie juratoir ende zynen eede.

4.6.  Item een vreempt persoon alhier beset, moet op der Gevangenpoirte gaen totter tyt toe hij
goede ende sufficiente bourghe gestelt sal hebben  van  hier te recht te staen, 't recht  te
verwachten ende 't gewysde te voldoen, ten waere dat hy zyn debvoir gedaen hebbende egeen

bourgen gecrygen en conste ende dat die wethoudere considererende die gelegentheyt van der
saecken ordonneerden dat hy gestaen soude met cautie juratoir ende zijnen eede.

4.5.  Item een vrempt persoon alhier beseth, moet opte Gevanghenpoorte gaen totter tijt toe hij
goede ende sufficiente borge gestelt sal hebben van hier te rechte te staene ende 't recht te
verwachten ende 't gewijsde te voldoene, ten waere dat hij sijn debvoir gedaen hebbende gheen

borghe crijghen en conste ende dat die wethouderen de gelegentheijt van de saecken geordi-
neert dat hij ghestaen soude met cautie juratoir ende sijnen eedt.

5.7.  Item een vreempt persoon willende eenen anderen vreempden persoon oft syn goet alhier
doen besetten oft in recht betrecken.is sculdich terstont voor scouteth ende schepenen borge te
stellen met poirteren deser stadt goet genoch wesende, naer gelegentheyt ende grootheyt van
der saecken, voor allen costen ende scaden die der stadt van Den Bossche, heuren poirteren
ende innewoonderen ter cause van den voors. arreste oft rechtvorderinge soude moegen
toecomen, welcke borgen syn sculdich deselve borchtochten te stercken soo dicwils  als  zy  by
schepenen daer toe versocht sullen wordden.
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4.7.  Item een vreempt persoon willende eenen anderen vreempden persoon oft zijn goet athier
doen besetten oft in recht betrecken, is schuldich terstont voir schouteth ende scepenen bourge
te stellen met poirteren deser stadt goet genoch wesende, nae gelegentheyt ende geretheyt van
der saecken, voir allen costen ende schaiden die der stadt van Den Bossche, heuren poorteren
ende innewoenderen ter cause van den voirs. arrest oft rechtvoirderinghe soude moigen toeco-
men, welcke bourgen syn schuldich die selve bourghtochten te stercken zoe dickwils als zy by
scepenen daertoe versocht zullen wordden.

4.6.  Item een vreempt persoon willende eenen anderen vrempden persoon ofte sijn goet alhier
doen besetten ofte in rechte te betrecken, is schuldich voor schouteth ende schepenen borghe te
stellen met poirteren deser stadt goet genoch wesende, naer gelegentheijt ende grootheijt van
de saecke, voor alle costen ofte schaeden die der stadt van Den Bossche, hunnen poirteren ende
inwoonderen ter causen van den voors. arrest oft rechtvoorderinghe soude moeghen toecom-
men, welcke boorghen sijn schuldich die selve borchtochte te stercken soo dicwils als sij bij
schepenen daer toe versocht sullen worden.

5.8. Item twee persoonen geseten ten plattenlande binnen die Meyerye deser stadt, in eender
vryheyt oft dorpe wonende, mogen d'een den anderen by arrestamente binnen deser stadt, als
haer hoofstadt, voor schepenen inne rechte betrecken in de ierste instantie.

4.8.  Item twee persoonen geseten ten plattenlande binnen der Meyerye deser stadt, in eender
vryheyt oft dorpe woenende, moegen d'een den anderen by arrestamente binnen deser stadt, als
haer hooftstadt, voer scepenen inne recht betrecken in de ierste instantie.

4.7.  Item twee persoonen geseten ten plattenlande binnen der Meijerijen deserstadt, in eender
vrijheyt oft dorpe woonende, moeghen d'een den anderen bij arrestementen binnen deser stadt
voor schepenen inne recht betrecken in de ierste instantien.

5.9.  Maer ten plattenlande en mach d'een den anderen van eenen dorpe zynde, nyet arresteren
oft met recht aenspreecken in andere bancken dan in haer bancke ende recht daer zy tsamen
wonende syn.

4.9.  Maer ten plattenlande en mach d'een den anderen van eenen dorpe zynde, nijet arresteren
oft met recht aenspreecken in andere bancken dan in haer bancke ende rechte daer zy tsamen
woenende syn.

4.8. Metten plattenlande en mach d'een den anderen van eenen dorpe zijnde, nijet arresteren
oft met recht aenspreecken in andere bancken dan in haer bancken ende rechte daer sij selve
woonende zijn.

5.10. Dat nyemant valide eens anders penningen oft goeden arresteren oft belasten en mach,
tensy die scouteth oft dienaer ierst syet blyckende penningen blincken oft die goeden die souden
worden gearresteert oft tenminsten die schult hoirt bekennen van den ghenen die deselve
penningen onder hem heeft oft sculdich is ende in gevalle van arreste oft beslach in anderen
manieren gedaen dan voorscreven is, syn van egeender weerde, met oock alle't ghene daer uuyt
ende naegevolcht is.

4.10. Dat nyemandt valide eens anders penningen oft goeden arresteren oft belasten en mach,
tenzy de schouteth oft dienaer ierst sye blyckende pennin$en blincken oft die goeden die souden
wordden gearresteert oft tenminsten die schult hoirt bekennen van den ghenen die de selve
penningen onder hem heeft oft schuldich is ende in gevalle van arreste oft beslach in anderen
manieren gedaen dan voirs. is, zyn van egeender weerden, met oyck allet't gene daer uuyt ende
naegevolght is.

Ontbreekt

237



5.11. Item die ghene die eenich arrest heeft doen doen, is gehouden daerop met recht te
procederen ende by den leegenscouteth daerop doen leggen eenen dach van rechte ende 't selve

ter payen aff doen vercondigen, mitsgaeders den proprietaris der gearresteerde goeden in de
Meyerye deser stadt wonende, daeraff wittige wete ende inthimatie te doen ende dyen volgende
't zelve ten dienenden dage ter rollen te presenteren binnen den tyt van zesse weken naer den
dach van den arrest, oft wordt 't zelve arrest gehouden voor desert.

Ontbreekt

Ontbreekt

Titel 20. Hoe men op die goeden van eenen debiteur behoort te procederen

Titel 14: Hoe men op die goeden van eenen debiteur behoirt te procederen

Tite!  14:  Hoe  men op  die  goeden van eenen  debiteur  behoort  procederen

20.1.  Als een schuldenaer belast met schulden, fugityff oft afflyvich wordt. egeen erffgenamen
hebbende die zyn goeden metten last van de schulden willen aenveerden, soe syn die crediteuren
indyen zy egeen schepenebrieven van haer schult en hebben van sulcken schuldenaer om tot
betalinge van heuren schulden te commene, gehouden met scouteth ende schepenen hen in die

erffgoeden te laeten setten ende den ghenen die daer toe gerecht soude mogen wesen inthimatie
te doen, oft anderssins oepenbaerlycken ter poeyen by publicatie ende gedaiginge ende dan met
rechte daerop te procederen by aenspraecke. omme alsoo vonnisse daerop te obtineren ende
uuyt crachte van den selven vonnisse met opwinninghe van den goeden te procederen naervolg-
hende den statuyten ende ordonnantien daerop gemaeckt.

14.1.  Als een schuldenaer belast met schulde. fugityff oft afflyvich wordt. egeen erfgenamen
hebbende die syn goeden metten last van den schulden willen aenverden. soe syn die crediteuren
indien sy egeen scepenenbrieven van haer schult en hebben van sulcken schuldenaer om tot
betalinge van heuren schulden te commen, gehouden met schouteth ende scepenen hen in die
erffgoeden te laeten setten ende den ghenen die dairtoe gerecht souden moighen wesen

inthimacie te doen, oft anderssins oipenbaerlycken ter poeyen by publicatie ende gedaiginge

ende  dan met recht  daer  op te procederen by aensprake, omme alsoe vonnisse dairop  te
obtineren ende uuyt crachte van den selven vonnisse met opwinninghe van den goeden te

procederen naevolgende de statuyten ende ordinantien dairop gemaict.

14.1. Als eenen schuldenaer belast met schulden, fugitieff ofte afflijvich wordt, egheen erffge-
naemen hebbende die sijn goederen met den last van den schulden willen aenveerden, soo sijn
die crediteuren indijen sij egeen schepenenbrieven van haer schult en hebben van sulckene
schuldenaer om tot betaelinge van heure schulden te coomen, gehouden met schouteth ende
schepenen hem in die erffgoeden te laeten setten ende den gheene die daer toe gerecht soude
moghen weesen inthimatie te doene, oft anderssints openbaerlycken ter paeijen bij publicatie

ende gedaeginge ende dan met recht daer op te procederen bij aenspraecke, om alsoo vonnisse

daerop te obtineeren ende uuijt crachte van den selve vonnisse met opwininge van den goeden te

procederen naervolgende de statuten ende ordonnantie daerop gemaekt.

20.2.  Item een crediteur willende procederen op mobile oft haeffelycke ende gereede goeden

synen schuldenaer, moet deselve goeden by eenen van den dienaeren van der groender roeden

deser stadt doen nemen in arreste oft bestaen ende wordt by den scouteth eenen dach van recht

gestelt ende by zynen dienaer geteeckent, van welcken beslach ende dach van rechte die
crediteur den geinteresseerde wittige inthimatie moet doen doen het sy by eenen van den
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voorscreven dienaeren oft by der stadtbrieven oft anderssins by oepenbaerlicke publicatie ter
peyen aff ende ten daege dienende, soe moet die crediteur by aenspraecke op deselve goeden

procederen ende een vonnis vercrygen ende 't vonnisse hebbende, wordt van de selve goeden
eenen coopdach gestelt. daeraff oock publicatie ten gewoonlycken tyde geschiedt ende ten
coopdaege dienende wordden alsulcke goeden oepenbaerlycken by den scouteth in de tegen-

woordicheyt van schepenen vercoft den geenen daer meest voor biedende.

14.2.  Item een crediteur willende procederen op mobile oft havelycke ende gereede goeden van
synen schuldenaere. moet den selven goeden by eenen van den dienaren van der groender
roeden deser stadt doen nemen in arreste ofte bestaen ende wordt by den schouteth eenen dach
van recht gestelt ende bij zynen dienaer geteeckent. van welcken beslach ende dach van recht
die crediteur den geinteresseerde wettighe inthimatie moet doen doen het zy by eenen van den
voirs. dienaeren oft by der stadtbrieven oft anderssins by oepenbaerlycken publicatie ter peyen
aff ende ten daege dienende,  soe moet die crediteur by aenspraecke op de zelve goeden

procederen ende een vonnisse vercrygen ende 't vonnisse hebbende, wordt van de selve goeden
eenen coopdach gestek, dair aff oyck publicatie ten gewoenlycken tyde geschiet ende ten
coopdaige dienende worden alsulcken goeden oipenbaerlycken by den schoutet inne tegen-
woerdicheyt van scepenen vercoft den gheenen daer meest voer biedende.

14.2. Item eenen crediteur willende procederen op meuble oft haeffelycke ende gereede

goeden van zijnen schuldenaer, moet dije selve goeden bij eene van den dienaers van der
groender roede deser stadt doen neemen in arreste ofte doen beslaen ende wordt bij den
schouteth eenen dach van rechte gestelt ende bij zijnen dienaer geteeckent, van welcken beslach
eenen dach van rechte dije crediteur den geinteresseerde wettige inthimatie moet doen het sij bij
eenen van den voors. dienaers oft bij der stadtbrieven oft anderssints bij openbaerlycke
publicatie ter paeijen aff ende ten daeghe dienende, soo moet dijen crediteur bij aenspraecke op
de selve goeden procederen ende een vonnis hebbende. wort van den selve goeden eenen
coopdach gestelt. daer aff oock publicatie ten gewoonelycken tyde geschiet ende den coopdaege
dienende worden alsukken goeden openbaerlyck by den schouteth in de tegenwoordicheijt van
schepenen vercocht den gheenen daer meest voor biedende.

Ontbreekt

Ontbreekt

14.3. Item soo wanneer verscheyden crediteuren hebbende eenen schuldenaer ofte debiteur
daer van die goeden met den heer vercocht worden ende nijemanden van den crediteuren die
voors. goeden verpandt oft verhipotiseert en sijn, dat die gheene die ierst gericht heeft oft
d'ierste vonnis vercreegen heeft, voorgaet, want hij d'ierste hijpoteeck oft pandt heeft, maer
hadde die den crediteur pant uuijt conventie ende nijet en richte ende die ander worde gericht
aen de goeden welcke gerichte jonger waer dan die hypotheecke oft pant uuyt conventie hadde,
en mocht sulck oft dat gericht nijet helpen ten prejuditie van den ghene d'ouste hypoteeck
hebbende. want die gheene die daer heeft doen richte nijet meer en droech en verricht met
gerichte dan dat hem naerder gerichte uijt crachte van den vonnisse verhijpotiseert sijn ende dat
hij excludeert die naer hem verhijpotiseert sijn worden, maer eenichsints die geene die voor het
gehijpotiseert hadden.

20.3. Als alsukken insettinghe oft beslach geschiet is, soo en mach die schuldenaer noch die
ghene daer onder sulcke goeden beslagen syn deselve egeenssins vercoopen, veranderen,
transporteren oft anderssins belasten ende distraheren oft in betalinge geven oft den eenen
crediteur voor den anderen daer inne eenich voordeell doen oft geven dat van weerden soude
wezen ende syn alle contracten by den schuldenaer dyenaengaende zedert die insettinge oft
beslach gedaen nul ende van onweerden.
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14.3. Als alsulcken insettinge oft beslach gesciet is, zoe en mach die schuldenaer noch die gene
dair onder sulcke goeden beslaegen zyn egeenssins vercoopen, veranderen, transporteren oft
anderssins belasten ende distraheren oft in betalinge geven oft den eenen crediteur voir den
anderen dair inne ennich voirdeel doen oft geven dat van werden zoude wesen ende zijn alle
contracten by den schuldenaer dyenaengaende zynderde insettinge oft beslach gedaen null ende
van onweerden.

14.4. Als alsulcke insettinge oft beslach geschiet te procideeren naervolgende de statuten ende
ordonnantien daer op gemaect.
14.5.  Item soo en mach dijen schuldenaer noch die geene daer onder sulcke goeden beslaeghen
sijn eenichsints vercoopen, veranderen, transporteeren ofte anderssints belasten ende distra-
heeren ofte in betaelinghe gheven ofte den eenen crediteur voor den anderen daer inne eenich
voordeele doen oft geven dat van weerde soude wesen, es sijn alle contracten by den schulde-
naer dijenaengaende synde de insettinge ofte beslach gedaen nul ende van onweerde.

20.4. Maer indyen een schuldenaer zynen crediteur eenighe panden in handen hadde gestelt,
eer hy voor fugityff gehouden wordde ende voor eenighe rechtvoorderinge op zyne goeden
waere gedaen, soo soude sulcke crediteur  in de selve panden geprefereert wordden allen
anderen crediteuren van den selven schuldenaer die met rechtvoorderinge soude moegen
volgen, behoudelyck dat hy 't zelve wittelyck sail verificeren.

14.4. Maer indien een schuldenaere zynen crediteur ennige panden inne handen hadde gestelt,
eer hy voer fugityff gehouden wordde ende voer ennige rechtvoirderinge op zijnen goeden
waeren gedaen, soe soude sulcke crediteur in de zelve panden geprefereert wordden alle andere
crediteuren  van den selven schuldenaer die met rechtvoirderinge zoude moeghen volgen,
behoudelyck dat hij 't zelve wittelyck zal verificeren.

14.6. Maer indijen eenen schuldenaer sijnen crediteur eenighe panden in handen hadde gestelt
ende hij voor fugatieff gehoude worde ende voor eenige rechtvoorderinghe op sijne goede
worde gestaen, soo soude sulcken crediteur in de selve panden geprefereert worde allen anderen
crediteuren van den selven schuldenaer die met rechtvoorderinghe soude moeghen volghen,
behoudelyck dat hij 't selve wettelyck sal verificeeren.

20.5.1tem daer meer crediteuren zyn van eenen schuldenaer egeen bancqueroute wesende die
nyet mechtich genoch en is noch nyet goets genoch en heeft om zyne crediteuren te betaelen,
wordden geprefereert huyshuur, montcosten, bodenloon, stadtschulden, d'outste schult van

pyn ende arbeydt.

14.5.  1tem daer meer crediteuren zyn van eenen schuldenaer egeen banckeroute wesende die
nyet mechtich genoch en is noch nyet goets genoch en heeft om zyne crediteuren te betaelen,
wordden geprefereert huyshuere, montcosten, bodenloon, stadtschulden, d'oudste schult van

pyn ende arbeyt.

14.7.  Item daer meer crediteuren sijn van eenen schuldenaer egeen banckeroetier wesende die

nijet machtich genoch en is noch nijet goets genoch en heeft om sijn crediteuren te betaelen,
worde geprefereert huijshuere, montcosten, boodelon, statsschulden, d'ouste vonnissen tussen

partijen gegeven elck nae sijnder ouderdom, schult van penninghen ende arbeijt.

20.6. Ende aengaende die erffelycke goeden, soo moeten voorgaen ende ierst betaelt worden
die crediteuren dien d'erffelycke goeden voor heur schult by outste hipothecque verbonden

zyn.
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14.6. Ende aengaende de erffelycke goeden, soe moeten voergaen ende ierst betaelt wordden
die crediteuren die by vonnisse van scepenen d'erffelycke goeden voer heur schult specialicken
by oudtste hypotheke verbonden zyn.

14.8. Ende aengesien die erffelycke goeden, soo moeten voorgaen ende ierst betaelt worden
die crediteuren die bij vonnisse van de schepenen erffelycke goeden voor haer schult specialyck
bij d'ouste hijpoteeck verbonde sijn.

20.7. Item die 't goet oft have van eenen schuldenaer afflyvich off fugityff ende op wyens
goeden beslach oft rechtvoorderinge gedaen is oft andere beslaegen goeden helpen versteken,
vluchten oft vervremden oft zelver binnen zynen huyse houdt oft herbercht inne prejudicie van
zyne crediteuren, is sculdich te betaelen die schulden daer voore 't beslach ende rechtvoorde-
ringe gedaen is ende allen anderen daer voor binnen behoorlicken tyde rechtvoorderinge sall
gedaen wordden, gelyck syn eygen schuit, soo verre dezelve schulden wettelick geverificeert
worden.

14.7. Item die 't goet oft haeffve van eenen schuldenaer afflyvich oft fugityff ende op wyens
goeden beslach oft rechtvoerderinge gedaen is oft andere beslaigen goeden helpen versteken,
vluchten oft vervreempden oft zelver binnen synen huyse houdt ende herbercht inne prejudicien
van zynen crediteuren, is schuldich te betaelen die schulden dair voer't beslach ende rechtvoir-
deringhe gedaen is ende allen anderen daer voer binnen behoirlycken tyde rechtvoirderinge zal
gedaen wordden, gelyck syn eygen schult. soe verre dieselve schulden wittelyck geverificeert
wordden.

14.9.   Item die het goet oft haeve van eenen schuldenaer afflijvich ende fugitieff ende op wijens
goederen beslicht oft rechtvoorderinghe gedaen ofte andere beslaegen goeden helpt verstee-
cken, vluchten oft vervreemden oft 't selve binnen zijnen huijse houdt ende hem verbercht in
prejuditie van zijne crediteuren, is schuldich te betaelen die schult daer voor 't beslach oft recht-
voorderinghe is gedaen ende allen anderen daer voor binnen behoorlycken tijde rechtvoorde-
ringhe sal gedaen worden, gelyck  sij n eijghen, soo verre dese schult wettelyck geverificeert
wordt.

20.8. Item eenen debiteur die tot zynen behoorlycken tyde nyet en betaelt ende daeromme hem
met recht laet vervolgen, vervalt inne behoorlycken scade ende intereste.

14.8.  Item een debiteur die tot synen behoirlycken tyde nyet en betaelt ende daeromme hem
met recht laet vervolgen, vervalt inne behoirlycken schaide ende interest.

14.10. Item eenen debiteur die tot sijnen behoorelycken tijde nijet en betaelt ende daeromme
hem met recht laet vervolghen, vervaelt in behoorelycke schaede ende interest.

20.9. Item personnele schulden ende t'achterheden van cooplieden ende andere neringe oft
ambachten doende, wesende lieden met eeren die gewoonlyck syn goet pertinent registre te
houden, die mette selve boecken wordden geverificeert ende met eede gejustificeert, wordden
voor deuchdelycke schulden gehouden ende daerop recht ende justicie geadministreert.

Ontbreekt

Ontbreekt

20.10. Item hoewel men gewoonlick is geweest te soecken den bruycker van de effenissen voor
eenighe renten, chynsen, pachten, werschappe oft andere geloeften generalycken oft specialy-
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cken verbonden, daereenen bruycker is ende dat men dyenvolgende heeft geprocedeert by actie
reel oft hypothecaire alleene op ten bruycker, mach die crediteur nyettemin procederen op ten
debiteur oft gelover oft zyne erffgenamen by actie personnele alleene oft by actie reele ende

personnele tsamen, daer die actie hypothecaire ende personnele tsamen syn gaende ende by den
anderen gevuecht.

Ontbreekt

Ontbreekt

20.11. Aengaende de bancquerouten ende die crediteuren van den selven, soo reguleren die
van de stadt  van Den Bossche naegaende die mandaten, statuyten ende ordinantien  ons
aldergenadichste heere onlancx leden daeraff gemaeckt ende gepubliceert.

14.9.  Aengaende de banckerouten ende de crediteuren van den selven, soe reguleren die van de
stadt van Den Bossche naegaende de mandaten, statuyten ende ordinantien ons aldergenadich-
ste heer onlanx leden dairaff gemaict ende gepubliceert.

14.11. Aengaende de banckeroutiers ende die crediteuren van den selven, soo reguleeren die
van de stadt van Den Bossche naegaende de mandaten, statuten ende ordonnantien  ons
aldergenaedichste heere onlancx lede daer aff gemact ende gepubliceert.

Titel 21:  Hoe men by signet ende ingeboth procedeert

Titel 15: Van de opgewonnen goeden

Titel 15: Van opgewonne goeden

21.1. Item yemant hebbende renten, chynsen ende pachten verhypoticeert in scepenenbrieven
deser stadt uuyt sekere goeden, huysen oft erven binnen der voorscreven stadt ende haere
vryheyt gelegen. te weten tot Ortten, Hinthem, opten Dungen, buyten die Vuchterpoort op 't
Ruedt, ofte eenige andere scultbrieven voor scepenen deser stadt gepasseert ende gelooft by
yemanden binnen deser stadt ende haere vryheyt wonende. 't zy onder verbintenisse van heuren

persoonen ende goedens oft onder speciale hypothecque ende daer aff ten vervallen termynen
nyet betaelt en is, compareerdt voor den scouteth oft zynen stadthouder innen tegenwoor-
dicheyt van drye oft meer schepenen ende doet zyne brieven aldaer lesen die hy van de selve

chynsen, renten, pachten oft geloeften heeft, sonder den debiteur gedaecht oft geinthimeert te
hebbene ende de zelve brieven gelesen wesende, vercrygen alsoo daer aff vonnisse. By welcken
vonnisse wysen die schepenen ter manisse des richters dat men den obtinent oft genen den brieff
hebbende doen lesen, richten sail aen syn onderpandt oft aen den gelover ende syne goeden,
sooverre hy in gebreke is hem tot synen rechte, beheltelyck eenen yegelyck syns goets rechts.

15.3. Item yemandt hebbende renthen, chynsen ende pachten verhijpotheceert inne scepenen-
brieven deser stadt op zeker goeden binnen der zelver stadt ende haer vryheyt gelegen oft ennige
andere schultbrieven voer scepenen derselver stadt gepasseert ende daeraff ten vervallen
termynen nyet betaelt en is, compareert voer den schouteth oft zynen stadthouder inne tegen-

woerdicheyt van drie oft meer scepenen ende doet synen brieff aldaer lesen die hy van den
selven chynsen, renthen, pachten ofte geloeften heeft, sonder den debiteur gedaecht oft geinthi-
meert te hebben ende vercryghen alsoe vonnisse dae aff.

15.2. Item iemandt hebbende renten, chijnsen oft pachten verhijpotiseert in scepenenbrieven
deser stadt op seeckere goeden binnen der selver stadt ende haer vrijheijt gelegen ofte eenige
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andere schultbrieven voor schepenen der selver stadt gepasseert ende daeraff ten vervallen
termijn nijet betaelt en is, compareert voor sijnen schouteth ofte stadthouder in tegenwoordi-

cheyt van drije ofte meer schepenen ende doet sijnen brieff aldaer lesen die hij van de selve

chijnsen, renten ende pachten oft gelooften heeft, sonder den debiteur gedaecht oft geinthi-
meert te hebben ende vercrijghen alsoo vonnis daer aff.

21.2.  Item van den selven vonnisse den derden dach overleden zynde, compt de ghene die den
brieff heeft doen lesen in de scryffcamer by den secretarissen oft clercken metten gelesen brieff
ende wordt daeruut verleent een acte metten signet deser stadt daer op gedruckt, innehoudende

die t'achterheyt waer voor 't voorscreven vonnisse is geobtineert ende die naemen van den

schepenen die 't vonnisse hebben gegeven.
21.3.  Item daer naer wordt 't zelve vonnis oft signet by eenen dienaer van der groender roeden
der voorscreven stadt ter executie gestelt, richtende aen den gelover oft bruycker van den

onderpanden in de brieven verobligeert oft aen de have ende huysraet des selffs die men daer op
vyndt oft aen de huysen ende erffenissen soo verre die ledich liggen, totdat die obtinenten van
henne t'achterheyt ende schult betaelt syn

15.4. Van welcken vonnisse den dordden dach overleden synde, wordt verleent een acte met
den signet deser stadt daerop gedruckt ende by eenen van den dienaren van der groender roeden
der voors. stadt ter executien gestelt aen den geloever oft bruycker van den onderpanden in de
brieven verobligeert totdat hy hantlichtinge doet oft aen de have oft huysraet desselfs. totdat die

betaelt sijn.

15.3. Van welcke vonnisse den derden dach overleden zijnde, wort verleent een acte met den

signette deser stadt daer op gedruct ende bij een van de dienaeren van der roede der voors. stadt
ter executie gestelt aen de geloover ofte gebruijcker van de onderpanden in de brieven verobli-
geert ofte aen de haeve ofte aen den huijsraet des selffs.

21.4.  Ende 't ghericht uuyt crachte van den vonnisse der schepenen der voorscreven stadt by
den dienaers van der groender roeden ter executien gestelt synde, moet die gene die geexecu-
teert is binnen sonneschyn oft den tyde hem geprefigeert den obtinent voldoen ende betaelen
van zynen gebreecke oft contradictie doen van den vonnisse oft op die poorte in heltenisse gaen,
aldar hy mach blyven sitten tot synen eygen cost in personnele actien sess weken, omme binnen
middelen tyde zyne schulden tot zynder minste schade te betalen. Ende den tydt overstreecken
synde nyet voldaen hebbende, mach men procederen tot vercoopinghe van de meubele goeden.

Maer in reele saecken wordden die vonnissen ter executien gestelt op de goeden, nyettegen-
staende die geexecuteerde op de poorte begeerde te blyven sitten naervolgende die ordinantie
daer op gemaeckt.  Ende die bruycker oft proprietaris sess weken geseten hebbende, wordt

gehouden voor hantlichtinge. D'welck alsoo oock plaets grypt ende geobserveert wordt in de

gerichten uuyt crachte van vonnissen op ingeboth geobtineert.

15.5.  Ende 't gericht uuyt crachte van den vonnisse der scepenen deser stadt by den innegebie-
deren oft dienaeren van der groender roeden ter executien gestelt synde, moet die gene die
geexecuteert is binnen sonnenschijn oft ten tyde hen geprefigeert voldoen ende betalen van

synen gebreck oft contradictie doen van den vonnisse oft op de poirte in heltenisse gaen, aldaer
hy mach blyven sitten tot synen eygenen costen inne personele actien sess weken, omme binnen
middelen tyde zyn schulde tot zynre minster schade te betaelen ende den tyt overstreken synde

nijet voldaen hebbende, mach procederen tot vercoopinge van de mobile goeden. Maer in reele
saicken wordden de vonnissen ter executien gestelt op zynen goeden. nyettegenstaende hij op
de poirte begeerde te blyven sitten navolgende de ordinantien daerop gemaict.  Ende  de

bruycker oft proprietaris sess weken geseten hebbende, wort gehouden voer hantlichtinge.
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15.4.  Ende 't gericht uuijt crachte van vonnisse der schepenen der stadt bij den ingebieder ofte
dienaer van der groender roede ter executie gestelt synde, moet die geene die geexecuteert is
binnen sonneschijn oft ten tijde hem geprefigeert voldoen ende betaelen van sijn gebreck ofte
contradictie van den vonnisse ofte op de poorte in heltenisse gaen, als hij mach blijven sitten tot
sijn eijghe costen in personeele actie ses weken, om binnen middelen tijde sijn schulden tot
sijnre minste scaede te betaelen. Maer in reele saecken worden die vonnissen ter executie gestelt
op sijne goeden, nijettegenstaende hij op de poorte begeerde te blijven sitten naevolgende die
ordonnantien daer op gemaect.

21.5. Welcken tyt van sess weken geexpireert synde. wordt geprocedeert tot evictie naervol-
gende die Raminghe ende ordinantie daer affghemaeckt ende gelyck hier naer in 't capittele van
de opwinninghe is volghende.

15.6.  Welcken tyt geexpireert synde. wordt geprocedeert tot evictien navolgende de Raminghe
ende ordinantien voirgeruert.

15.5.  Welcken tijt geexpireert sijnde, wort geprocedeert tot evictie naevolgende die Raeminge
ende ordonnantie voor geruert.

21.6. Item yemandt innen gebreke synde van betalinge van eenige erffpachten, renten ende
chijnsen oft andere geloeften in schepenenbrieven dezer stadt gevest ende gedaen uuyt onder-
panden buyten deser stadt ende haere vryheyt ende binnen die Meyerye der selver. soe wei die
in den Lande van Ravesteyn, Uden, Herpen, Megen, Oyen, Lith. Gemaert, Poppel, Welde,
Ravels, als daer onse genediche heere van Brabant heere is alleene ende alle andere smaelen-
heeren binnen der Meyeryen voorscreven gelegen, oft voor poorteren der voorscreven stadt
gelooft, soe mach die crediteur synen gebreckelicken debiteur, gelover oft bruycker van den
onderpanden by den ingebiederen deser stadt doen ingebieden, omme te commen voldoen ende
betaelen ofte by gebreke van dyen tot eenen sekeren daeghe van rechte voor den wethouderen
deser stadt te recht te compareren, hem te defenderen ende de sententie. het zy by contumacie,
overmits zynder non-comparitie, oft anderssins parthye in recht gehoort, te verwachten.

15.1. Yemandt inne gebreck synde van betalinge van ennigen erffpachten. renthen ende
chynssen oft andere geloeften inne scepenenbrieven deser stadt gevest uuyt onderpanden
buyten deser stadt ende haer vrijheyt ende binnen de Meijeryen derselvergelegen. soe wei die in
den lande van Ravesteijn, Uden, Herpen, Megen, Oyen, Gemart, Lith, Poppel, Wei ende
Ravens, als daer onse genadiche heer heer is alleene ende allen anderen smalenheeren binnen
der Meyeryen voors. gelegen, oft voir poirters deser stadt geloeft, resideren, summerende den
bruycker van den selven onderpanden oft doen innegebieden oft den gheenen die sulcke
geloefte gedaen heeft, omme te comen voldoen oft by gebreke van dien tot eenen zekeren daige
van recht voir den wethouderen deser stadt te recht te compareren, hen te defenderen ende de
sentencie, het zij bij contumacie, overmits heurder non-comparitien, oft anderssins parthyen
inne recht gehoort, te verwachten ende soe verre die innegeboeden den ghenen die hy alsoo
schuldich is binnen dien dach nyet en betaelt van synen gebreck ende costen daerop gegaen, soe
wordt geprocedeert achtervolgende de privilegien ende ordinantien ons genadichs heeren
dairop gemaect.

15.1.  Iemant in gebreck sijnde van betaelinghe van eenighe erffpachten, renten ende chijnsen
ofte andere gelooften in schepenenbrieven deser stadt gevest uuijt onderpanden buijten der
stadt ende haer vrijheijt ende binnen der Meijerije derselvergeleghen, soo wel die in den Lande
van Ravensteijn, Uden, Herpen, Meghen, Oijen gemaect, Leen, Poppel, Welt ende Ravels, als
daer onsen genadigen heere heer is alleen ende allen anderen smaelenheere binnen der Meije-
nje voors. geleghen, oft voor poorters deser stadt gelooft, mach by den ingebieder deser stadt
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den gebruijcker van de selve onderpanden gedaen innegebieden ofte den gheene die sulcken

gelooften gedaen heeft, welcken ingebieder den selven dach beteeckent om voor de wethoude-
ren deser stadt te rechte te compareere ende soo verre dijen ingebiedersijnde den gheene die hij
alsoo schuldich is binnen dijen dach nijet en betaelt van sijn gebreck ende costen daer op
gedaen. soo wordt geprocedeert achtervolgende den privilegien ende ordonnantie ons genae-
dichste heere daerop gemackt.

21.7. Ende indyen die gelderoft gebreckelicke debiteur alsoo innegeboden. ten geprefigeerden

daege nyet en compareert, doet de ghene die d'ingeboth als voor heeft doen doen, op de rolle
van den ingeboden lesen syne schepenebrieven van de voorscreven renten, chynsen ende
pachten ende die personnele geloften by den poorteren daer over als getuygen gestaen heb-
bende, verificeren ende obtineert alsoo vonnisse opten voorscreven ingeboden, mits by den
ingebieder attesterende d'ingeboth behoorlick gedaen te hebbene.

Ontbreekt

Ontbreekt

21.8. By welcken vonnisse wordt geseeght ende vercleert dat d'ingeboden. 't zy debiteur,
gelover, proprietaris oft bruycker van den onderpanden, leste herbrengeroft zyne erffgenamen,
nae dat d'ingeboth versceydelyck is gedaen. overmits synder non-comparitie gecontumaceert
wesende, de obtinent aen den selven sal moegen doen richten tot synen goeden recht. behelte-
lick eenen yegelicken syns goets rechts.

Ontbreekt

Ontbreekt

21.9. Ende soo verre d'ingeboden ten dienenden daghe van den ingeboth hem partye is
maeckende, neempt de ghene d'ingeboth hebbende doen doen. dach om te proponeren ende
wordt die saecke als dan voorts opte ordinaris rolle by aenspraecke ende conclusie, antwoorde
ende litiscontestatie, thoon ende productie, reproche ende salvatie oft anderssins nae gelegen-
theyt der saecke behoorlick geinstrueert ende daer inne vonnisse diffinityff gewesen.

Ontbreekt

Ontbreekt

21.10. Welcke vonnissen stellen die ingebieders ter behoorlycker executien aen den persoon
van den debiteur, gelover, gelder, proprietaris, bruycker. leste herbrenger oft erffgenaem des
selffs respective als voor gecondemneert ende bevonnist wezende oft aen zyn goet daer aen
richtende. Ende welcke gerichte geschiedt zynde, syn sy schuldich ende wordden bedwongen
met aenrichtinge aen hennen lyve ende goeden. binnen eenen sekeren tyt hen geordineert, 't
vonnisse te voldoen oft alhier op ter Gevangenpoorte te commen oft tegen 't vonnisse ende
executie dach ende recht te versuecken voor scouteth ende schepenen deser stadt.

15.2.  Ende welcke vonnissen stellen die innegebieders ter executien in den persoonen van den
zelven gecondempneerden daeraen richtende. Ende welcke gerichte geschiet, zyn sy schuldich
binnen eenen sekeren tydt hen geordonneert te voldoen oft alhier op de gevangenpoorte te
comene oft tegen 't vonnisse oft gerichte ende executie dach ende recht te versueckene voir
schouteth ende scepenen deser stadt.

Ontbreekt
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21.11. Ende heeft die voorscreven ingebieder oft poorter uuyt saecke van syn offitie macht den
bevonnisde te vangen ende binnen der voorscreven stadt op der poorten in gevanckenisse te
stellen ende daer inne te houden sonder te ontslaen, tot dat dezelve 't voorscreven vonnisse
gedaen heeft oft van den onderpanden der renten, chynsen ende pachten gedaen behoorlycke
hantlichtinge oft tegens 't voorscreven vonnisse dach ende recht genomen. stellende daer voor
borgen als gewoonlyck is.

Ontbreekt

Ontbreekt

21.12. item wordt oock naer den rechten der voorscreven stadt gehouden, indyen den bevon-
nisde ende daer aen gerichte synde, belieffde tegens alsulcke executie, als by den ingebieder aen
zyn lyff oft goet gedaen wordt, dach ende recht te nemen dat de zelve bevonnisde dyen dach van
recht nyet sculdich en is te nemen in eenighe buytenbancken van recht deser Meyerye oft daer
d'ingebieder den bevonnisde begrepen hadde om aen te richten. maer alleenlick voor scouteth
ende scepenen deser stadt, alsoo 't zelve met borgen te stellen behoort ende nergens elders.

Ontbreekt

Ontbreekt

21.13. Item soo wye bruyckt in heel oft die onderpanden in schepenenbrieven verobligeert, is
schuldich ende verbonden die pachten, chynsen oft renten geheel te betaelen, als hy met recht
daer toe versocht wordt oft anders van de selve erffenisse hantlichtinghe te doene. laetende den
aenlegger daer op met recht procederen. soo nae die Raminge tusschen dese stadt ende haere
Meyerye gemaeckt, behoort ende gewoonlyck is te gescieden gelyck in 'tcappittele van hantlich-
tinge hier naer volcht.

15.7. Item soe wie bruyct in heel oft in deel die onderpanden inne scepenenbrieven verobli-
geert, is sculdich ende verbonden de pachten, chynsen oft renthen geheel te betalen, als hij mett
recht daertoe versocht wordt ofte anders van den selven erffenisse hantlichtinge te doene. mits
betalende die pachten ende renten binnen zijnen tyde verschenen

15.6. Item soo wie bruyct in deel ofte geheel die onderpanden in schepenenbrieven verobli-
geert, is schuldich ende verbonden die pachten, chijnsen ofte renten geheel te betaelen, als hij
met recht daer toe versocht wordt oft anderssints van de selven erffenisse handtlichtinge te
doen, mits betaelende die pachten ende renten binnen sijnen tyde verscheene.

Ontbreekt

15.8.  Ende in gevalle die selve bruycker der onderpanden een pachter ofte huerlinck waer sal
gestaen, mits doende hantlichtinge van den selven erve ende betalende zyne pachtinge aen den
renthier. soe verre sulx nyet gedaen en is.

15.7.  Ende in gevalle die selve bruijcker der onderpanden een pachter oft huerlinck weer sal
gestaen, mits doende handtlichtinge van de selve erffenisse ende betaelende sijn pachtinge, soo
verre sulcx nijet gedaen en is.

21.14. Item yemandt hebbende oude pachten, renten oft chynsen. daer aff die gelover doot
waer ende die renthier nyet en conste bewysen syn onderpandt. dat indyen gevalle die leste
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herbrenger ende betaelder sculdich is alsukke pachten, renten oft chynsen te betalen, totdat hy
den renthier sal hebben bewesen synen pandt oft eenen schuldiger nae begryp zynen brieven.

Ontbreekt

Ontbreekt

21.15. Ende oft saecke waer dat die leste herbrenger oft betaelder doot waer, dat alsdan die

ghene hebbende aenveerdt die gueden by alsukken lesten herbrenger ende betaelder achterge-
laeten, gehouden is in den naem van den afllyvigen lesten herbrenger die voors. pachten,
chynsen oft renten te betaelen oft eenen schuldiger te bewysen, daer op die renthier zyne
t'achterheyt met recht mach verhaelen.

Ontbreekt

Ontbreekt

21.16.  Item als iemandt in gebreecke is van erffgeloften, erffpachten, erffchynsen oft erffrenten
te vergelden uuyt gronden van erffenissen daer aff die sommighe ledich liggen ende sommige

gebruyckt wordden, soo wordt op de ledichliggende gronden oft erffenissen, mitsgaeders op de
bruyckers der geenre die gebruyckt oft gehandtplicht worden. gelyckelyck ingeboth gedaen,
geprocedeert ende vonnisse genomen, behoudelick dat d'inthimatie daer van at ierst wordt
gedaen aen den proprietaris van de ledichliggende erffenissen oft synen facteur, onderwinder,
last oft procuratie hebbende, in de stadt oft Meyerye geseten, all eer men tot evictie mach
procederen.

Ontbreekt

Ontbreekt

Titel 22: Van de hantlichtinghe

Tite! 15: Van de opgewonnen goeden (vervolg)

Tile!  15:  Van  opgewonne  goeden  (vervolg)

22.1. Item yemandt besittende oft gebruyckende eenige huysen oft erffenissen. soo binnen
deser stadt, haere vryheyt als in de Meyerye der selvergelegen, daerop eenige renthen, chynsen
oft pachten syn gehypoticeert oft die voor eenighe sommen van penninghen in scepenenbrieven
der voorscreven stadt specialycken syn verbonden ende die renthier ende helder der voorscre-
ven brieven opte voors. huysen ende erffenissen binnen der voors. stadt ende haere vryheyt
gelegen, by signet offt briefflesinge ende ende op den bruyckers dererffenissen in der Meyeryen
nae ingeboth vonnisse heeft geobtineert, oft dat iemant uut generale geloefte op eenige speciale
panden hadde geprocedeert ende daer op oock vonnisse vercregen, is de besitter oft gebruycker
van alle de zelve goeden ende erffenissen sculdich ende gehouden den obtinenten van alsulcken
vonnissen te voldoen ende betaelen oft anderssins van de voors. erffenissen te doen behoorlycke
handtlichtinge, sonder daer inne yet te reserveren tegens den genen tot wyens behoeff die
hantlichtinge gedaen wordt, omme voorts tot opwinninge der voors. goeden te moegen

procederen.

Ontbreekt

Ontbreekt
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22.2. Maer die voorscreven hantlichtinge als voor gedaen zynde. consenteren mynen heeren
schepenen dat die huerlinck oft pachter behoudt zyn ploechrecht ende't gebruyck der pachtinge
oft huere van den jaere daer inne hy getreden is tot behoeff van den ghenen die d'opwinninghe
doet ende den ghenen die daer toe soude moegen gerecht wesen. op dat de selve gronden,
huysen ende erven nyet ledich en blyven liggen.

Ontbreekt

Ontbreekt

22.3. item soo wanneer iemandt in voldoeninge van eenighe vonnissen begeert te doen hant-
lichtinge, is gehouden te vercleren weder hy die voorscreven hantlichtinge doet als huerlinck,
pachter ende gebruycker alleene oft dat hy mede is proprietaris.

Ontbreekt

Ontbreekt

22.4. Item als een proprietaris ende medegebruycker van eenighe goeden oft gronden van
erven daer uuyt te vergelden staen renten, chynsen oft pachten in voldoeninge van den vonnisse
daer voor op hem geobtineert, mach gestaen met hantlichtinge ende de selve hantlichtinge
begeert te doen, syn huys oft erve will laeten vaeren oft abandonneren voor den chynsen oft
renten daer uuyt gaende, is sculdich te betalen d'achterstellen der selver renten, chynsen oft
pachten verschenen ten tyde dat hy alsukke erffenissen beseten ende gebruyckt heeft oft en
wort die voorscreven hantlichtinge nyet gehouden voor behoorlyck gedaen.

15.14.  Item die syn huys oft erve wil laeten vaeren oft habandonneren voir den chyns oft rente
die daer uuyt gaet. is schuldich te betaelen die achterstellen van den voirs. chynsen, renthen oft
pachten tevooren verscheenen by tyde dat hy 't huys oft erve beseten heeft.

15.13.  Item die sijn huijs oft erff wil laeten vaere ofte abandoneeren voor den chijns ofte rente
die daer uuijt gaen, is schuldich te betaelen dijen achterstellen van den voors. chijnsen, renten
oft pachten tevooren verscheenen bij tijde dat hij 't huijs ofte erffve beseeten heeft.

22.5.  Insgelycx is schuldich 't huys oft erve te veriaeten met alle dat daer toebehoort. zonder yet
nagelvast oft eerdtvast synde, doeren vensteren oft solderen te moegen affbreecken. brouweke-
tels ende zeepketels die daer inne gemetst syn, uuyt te mogen breken oft ewech doen oft die erve
te blooten van boomen oft anderssins uuyt te graven ende die contrarie dede met voersetten
raide soude die scade moeten oprichten ende betalen.

15.15.  Insgelycx is sculdich 't huys oft erve te verlaeten met al dat daer toebehoirt, zonder ijet
nagelvast oft eerdt vast synde, doeren, vensteren oft solderen te moigen affbreecken. brouwe-
ketels ende zeepketels die daer inne gemetst zyn, uuyt te moegen breken oft ewech doen oft die
erve te blooten van boomen oft anderssins uuyt te graven ende die contrarie dede met voirsetten
raide soude die scaide moeten oprichten ende betaelen.

15.14.  Insgelycx is schuldich 't huijs offerffve te verlaeten met alle dat daer toebehoort. sonder
yet naegelvast oft erdevast sijnde, doore, vensters oft solders te moeghen affbreecken. brautke-
tels. seepketels die daer inne gemets sijn. uuijt te moegen breecken ofte wech te doene oft die
erffven te blootten van boomen ofte anderssints uuijt te graeven ende die contrarie dede met
voorsetten raede soude die schaede moeten oprechte ende betaelen.
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22.6. Item nyemandt en mach affbreecken eenighe huysen oft onderpanden verargeren sonder
consent van den renthier, tensy dat hy 't zelve doet omme die panden te beteren.

15.16. Item nyemant en mach affbreeken ennige huysen oft onderpanden verargeren sonder
consent van den renthier. tensy dat hy 't zelve doet omme de panden te beteren.

15.15. Item nijmant en mach affbreecken eenighe huijsen ofte onderpanden verergeren sonder
consent van den rentier, tensij 't selffs doet omme den pant te beteren.

22.7. Ende in gevalle die ghene hantlichtinge doende, alleene bruycker, huirlinck oft pachter
waer, mach gestaen met de zelve hantlichtinge, mitz betaelende 't ghene dat hy ten tyde van den
ingeboth oft insinuatie van den signet van syne pachtinge schuldich is geweest.

Ontbreekt

Ontbreekt

22.8. Item indyen yemandt, naer dat de selve ingeboden oft van den signet oft vonnisse

gerichtelyck geinsinueert is oft hantlichtinge van den erffenisse, by hem gebruyckt, gedaen
hadde, betalinge dede aan zynen meester oft proprietaris van de erffenisse eer die renthier van
syne t'achterheyt voldaen waere en mach de selve met alsulcke hantlichtinge nyet gestaen omme
d'executie van den vonnisse te beletten, maer is schuldich d'achterstellen der renten, chynsen

oft pachten te betaelen, soo verre de penningen van de huire oft pachtinge hen zyn streckende.

Ontbreekt

Ontbreekt

22.9. Item hantlichtingen wordden gedaen, soo voor d'ingeboth als daer naer, voer't obtineren
van vonnisse contumaciael, voor't dienen van aenspraecke, naer litiscontestatie ende oyck voor
ende naer die vonnissen die daer inne wordden gegeven.

Ontbreekt

Ontbreekt

22.10.  Item soo verre alsulcke hantlichtinge behoorlick geschiedt voor oft naer date van den
ingeboth ende voor 't dienen van de aenspraecke ende de ghene hantlichtinge doende. d'erffe-
nisse geheelycken abandonneert ende 't gebruyck van dyen verlaet, is de renthier gehouden syn
aenspraecke te doen ende vonnisse te nemen op de als dan ledichliggende erffenissen.

Ontbreekt

Ontbreekt

22.11.  Ende in gevalle die voorscreven hantlichtinghe gedaen waere naer aenspraecke, litiscon-
testatie ende voorder procedure, mach die renthier op den ingeboden voorts procederen tot
vonnisse, behoudelick dat d'ingeboden mette voorgaende hantlichtinge. soo verre die by hem
behoorlycken is gedaen, sail gestaen ende metten vonnisse gericht wordden aen de erffenissen,

Ontbreekt

Ontbreekt
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22.12. Item soo verre d'ingeboden in de begonste proceduere gerichtelicken heeft verclaert
handtlichtinge gedaen te hebben ende in plaetsse van antwoorde sustineert daer mede te gestaen
oft anderssins van voorder procedure begeert te desisteren, indyen gevalle d'ingeboden sal
gestaen, mits betaelende die costen t'synen respecte  tot dyen daege toe geresen  ende  die
voordere costen van vonnisse, executien etc. commen tot laste van den gront ende erffenisse.

Ontbreekt

Ontbreekt

22.13.  Item de ghene die hantlichtinge doet, isgehouden behoorlycke hantlichtinge te doen van
alle d'onderpanden in de brieven dergeheyschte renten, chynsen oft pachten begrepen, die hy in
syn gebruyck is hebbende oft daer hy van is aengesproken oft bevonnist.

Ontbreekt

Ontbreekt

22.14.   Item als iemandt in recht aengesproken oft bevonnist zynde, als gebruycker van eenighe
onderpanden oft erffenissen middelertyt ende alleer daer aff behoorlycke hantlichtinge gedaen
is. affiyvigh wordt ende eenen vremden in 't gebruyck der voorscreven erffenissen is gecommen
ende gesuccedeert, wordt de zelve naervolger oft successeur geintimeert om 't proces te
resumeren ende soo verre daer inne vonnisse waere gegeven omme te commen aenhooren. dat't
zelve vonnisse tegen hem sall worden verclaert executabel, sonder dat men tegen den navolger
oft successeur gehouden is by nyeuwe instantie te procederen.

Ontbreekt

Ontbreekt

Tile! 23: Van opwinninge ende waerschappe

Titel 15: Van de opgewonnen goeden (vervolg)

Titel  15:  Van  opgewonne  goeden  (vervolg)

23.1.  Item als yemandt vonnisse by briefflesinge oft signet geobtineert heeft ende die bruycker
dererffenissen, gronden oft huysen daer affhantlichtinge doetoft indyen daeregeen gebruycker
en is ende het onderpandt ledich leeght ende d'obtinent voorts wil procederen tot evictie oft
opwinninghe, soo gaet die leegescouteth met twee scepenen ten versuecke van den genen die de
opwinninge doen wil, totten onderpandt ende richt daer aen.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.2. Item yemandt vonnisse uut saecke van ingeboth geobtineert hebbende ende de bevon-
nisde doet hantlichtinge van den onderpande der renten, chynsen, pachten ende geloiften oft
dat de selve onderpanden ledichliggende, daer op ingeboth gedaen ende vonnisse geobtineert
waere. soo richt d'ingebieder aen de selve ledichliggende erffenissen, wekke hantlichtingen
ende gerichten 't zy met signet oft vonnisse uuyt saecke van ingeboth geobtineert. in manieren
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als voor gedaen wesende, compt die gene die d'erffenissen oft onderpanden wil evinceren. by
een van de secretarissen deser stadt met syne schepenbrieven, daer uut die secretaris alsdan

d'onderpandt oft onderpanden te boeck seth in een van drye jaergedingen der voorscreven
stadt, die gehouden worden nae den hoochtyde van Kersmisse. nae den hoochtyde van Paes-
schen ende nae den hochtyde van Sint Jan Baptisten geboortendach ende in elck jaergedinge
drye genechten, alwaer die erffenissen die te boeck commen syn, wordden gelesen ende
geboden te quyten ende wysen die schepenen alsdan, nae manisse des richters. dat men d'erven
daer aen gericht is, alsoo als recht is ende haer vol geboden hebben, alsoo als recht is, sail bieden
te quyten den genen die se zyn, vynt men se ende vynt men se nyet, dat men se sal bieden te
quyten ter gewoonlycke plaetssen. worden sy gequyt weI in't goet, werden sy nyet gequyt, men
salsse vercoopen, schiedt daer over, men sal wederkeeren, ontbreeckt er aen, men sal voort
maenen ende al met goeden oirconde. Ende dat van dese erven, die aldus vercoft sullen syn, den
heere van den lande den coopers een waere sail syn, soo verre die schepenen van Den Bossche

daer wysers over syn. Ende wordden alsdan die voorscreven erffenissen drye sondaegen, elck
veertien nachten nae den anderen volgende, voor den raethuyse ter payen aff gepubliceert.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.3. Item een crediteur oft renthier hebbende diversche gronden van erven oft speciale
onderpanden hem gelyckelyck verbonden, willende procederen tot evictie, moet allen de zelve
gronden van erven gelyck te boeck brengen sonder eenige achter te laeten. ten waer dat hy
sommige panden nyet en wiste te vynden oft die eertyts met alderen daet waeren opgewonnen.

15.9. Item een crediteur oft renthier hebbende diverse gronden van erven hem gelyckelyck
verbonden, willende procederen tot evictie, moet allen die selve gronden van erven gelyck te
boeck brengen, sonder ennich achter te laeten, ten waere dat sommighe panden waeren die hy
nijet en wist te vynden oft eertyts met alderen daet waeren opgewonnen.

15.8. Item eenen crediteur ofte rentier hebbende diverse gronden van erffven hem gebrecke-
lyck verbonden, willende procedeeren tot evictie, moet alleen die selve gronden van erffven
gelyck te boeck brenghen sonder eenighe achter te laeten, ten waer daer eenighe panden waeren
die hij niet en wiste te vinden oft eertijts met andere daer weiren opgewonnen.

23.4.  Item omme tot behoorlycke evictie van den erffenissen, soo binnen deser stadt ende haere
vryheyt als in de Meyerye ende onder d'ingeboth gelegen. te procederen, wordden in 't ierste,
tweede oft derde jaergedinge, nae dat die hantlichtinge van den erffenisse sall wesen gedaen. de
selve erffenissen oft gronden te boeck gestelt sonder langer vertreck.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.5. Item d'erffenissen alsoo te boeck gestelt synde ende haer behoorlycke veylingen gehadt
hebbende, te weeten die gelegen syn binnen deserstadt ende haere vryheyt. behoort d'opwinder
den coope daer aff aen 's richters roede te nemen ten lancxten binnen den tyt van sess ierst-
comende weken nae dat die veylingen ter payen aff naeroudergewoonten syn gedaen, daer voor
biedende syne behoorlycke t'achterheyt van 't gene hem uut crachte van vonnisse is resterende
ende nae den selven vonnisse totten coopnemen toe alnoch is verscenen metten costen van
recht.
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Ontbreekt

Ontbreekt

23.6.  Ende soo veele aengaet d'erffenissen gelegen buyten 't vrydom in de Meyerye ende onder
d'ingeboth deser stadt, naerdyen d'jaergedinge, daer inne de zelve te boeck syn gestelt, sall
wesen voleyndt, behoort oock d'evicteur te procureren ende benerstigen dat de selve erffenis-
sen, binnen den tyt van drye maenden nae den selven jaergedinghe ter plaetssen daer die
voorscreven goeden ende erffenissen gelegen zyn naer ouder gewoonten oock worden geveyit
ende gepubliceert drye sondaegen, elck veertien nachten nae den anderen volgende, soo verre 't
zelve by eenige merckelicke oorsaecke nyet en is beledt oft anderssins soo haest 't zelve
moegelyck sal wesen sonder langer uutstel ende daer aff behoorlycke certificatie alhier te doen
overbrengen ende terstont daer naer den coope aen 's richters roede daer aff oyck te nemen.
daer voor biedende insgelycx zyne t'achterheyt van 't gene hem uut crachte van vonnisse is
resterende ende nae den selven vonnisse, totten coop nemen toe, alnoch is verscenen ende
costen van recht, als voor.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.7. Maer d'opwinre van de t'achterheyt in synen vonnisse begrepen geheelyck voldaen synde
en mach metten selven vonnisse voorde nae verscenen jaeren tot egeene evictie, boecksetten oft
coopnemen voorts procederen sonder nyeuwe vonnisse te obtineren.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.8. Item omme den coope der erffenissen als voor te nemen, naedyen die publicatien ende
verboden daer aff alsoo gedaen syn, compt die ghene die d'erffenissen, gronden oft huysen is
evincerende ende te boeck heeft doen setten voor scouteth ende tenminsten drye schepenen der
voorscreven stadt omme den coop te nemen ende biedt daer voor syne t'achterheyt mette costen
van recht daer op geloopen ende vercryget alsoo de selve, met vonnisse der scepenen, den coope
der voorscreven erffenissen daer aff gemaeckt wordt eenen scepenenvonnisbrief.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.9. Item in 't nemen van alsuickenen coop van recht. naedyen die scouteth gevraecht heeft
offt iemant d'erffenisse onderstaen oft quyten wilt eenwerff, anderwerff, derdewerff, wysen die
schepenen, nae manisse des scouteths, want nyemant die erffenise onderstaen oft quyten en wil,
dat men 't vercoopen sal ten schoonsten, schietter over, men sal wederkeeren. ontbreeckt er,
men salt voort maenen ende all met goeder oerconde.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.10.  Ende by den scouteth daer naer gevraecht synde oft yemant daer gelt voor geven wilt.
biedt die opwinderoft evicteur daer voor syn gebreck ende t'achterheyt, als boven, mette costen
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van recht oft des hem goetdunckt ende 't zelve geboth gedaen wesende ende die scouteth den

scepenen gemaent hebbende, want nyemant en is die daer meer voor geven will wat van rechts

wegen wesen salt, wysen die scepenen. want er nyemant meer voor geven will, dat men den
evicteur. 't gebot gedaen hebbende. den coop geven sall, soe als recht is.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.11. Item d'erffven die aisoo opgewonnen wordden, hebbende heur geboden ende alle
solemniteyten daer toe dienende. naedat den iersten coop aen 's richters roede genomen bejaert
ende bedaecht is, wordden, naervolgende die Raminghe tusschen die voorscreven stadt ende
Meyerye ende andere ordinantien opte gewonnen goeden gemackt, wederomme geveylt, te
weten die gelegen syn binnen deser stadt ende haere vryheyt voor den raethuyse ter puyen aff
ende die gelegen syn in de Meyerye, soo binnen deser stadt ter payen aff als oock ter plaetssen
daer die gelegen zyn ende met een sondaeghs geboth vercundicht dat die opwinre opte selve

opgewonnen goeden ende erven binnen der stadt aen de merckt in een oepenbaer herberge sal
sitten ende den dach, ure ende plaetsse besceyden omme die oepenbaerlycken ten hoochsten
ende  scoonsten voor eenen yegelycken, meest  daer voor biedende met uutganck  van  een
berrende keersse vercoft ende te verbuete gestelt te wordden.

15.18.  Item dat erven die opgewonnen syn, hebbende heur gebooden ende allen solemniteyten
daertoe dienende ende naedat den iersten coop van den heer gehadt bejairt ende bedaight is,
wederomme geveylt wordden voor den raedthuyse deser stadt ende oyck ter plaetsen daer die
goeden gelegen syn ende te kennen gegeven dat die opwinre op de selve opgewonnen goeden
binnen deser stadt aen de merct in een oipenbaer herberge zal zitten ende wordt den dach, ure
ende plaetse vercundicht omme oipenbaerlycken ten hoochsten ende schoonsten den geenen
meest daer voor biedende vercoft sullen wordden.

Ontbreekt

23.12. Welck verbueth somtyden doer versueck van de geinteresseerde ende met consent van
den evicteur oft door ordinantie van den heeren schepenen, nae gelegentheydt des tyts, wordt
geprolongeert ende uutgestelt voor een, twee oft drye reysen. t'ekken van veertien daeghen,
drye weken oft een maendt, nae dat den tyt verheyscht. Sonder dat die evicteur by hem selven't
verbuet eenigen merckelycken langeren tyt mach uuytstellen oft ophouden. Ende 't verbuet
gehouden synde, wordt daer aff tsamentelyck mette continuatien gemaect een instrument van
evictie.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.13.  Item oft gebeurde dat yemandt den opwinre voor uuytgange der bernender kersse 't
zelve opgewonnen goet onthoochde oft meer daer voor hadde geboden, dat die schuldich is den
opwinnere binnen den tyt in der voorwaerde begrepen van't gene hy daer voer geboden heeft te
voldoen ende te betalen sonder ennich vertreck. Ende hoewell die verbueter 't zelve consig-
neerde oft stelde onder die wethouderen oft rentmeesteren deser stadt, dat hy den opwinre daer
mede nyet en voldoet, maer die opwinre mach metten opgewonnen goeden dyen nyettegen-
staende zyne belieften, oirbaer ende prouffyt doen.

15.19. Item oft gebuerde dat yemandt den opwinre voer uuijtgange der bernender kersse 't
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zelve opgewonnen goet onthoochde oft meer daer voor hadde gebooden, dat die schuldich is
den opwinre binnen den tyt in der voirwaerde begrepen van't gene hy daer voor gebooden heeft
te voldoen ende te betalen zonder ennich gebreck. Ende hoewel de verbueter 't zelve consig-
neerden oft stelden onder de wethouderen oft rentmeesteren deser stadt, dat hy den opwinre
daermede nyet en voldoet, maer die opwinre mach metten opgewonnen gueden dien nyettegen-
staende zyne beliefte, oirbaer ende proffyt doen.

Ontbreekt

23.14. Maer wordt geuseert dat zoe verre de ghene die 't verbuet genomen heeft, den opwinre
van zyne geboden binnen den geprefigeerden tyde nyet en voldoet. indyen gevalle d'opwinre
d'opgewonnen goeden ander werff doet veylen ende 't verbueth daer aff leggen omme weder
daer op te sitten ende 't verbueth te houden. d'welck in den instrumente van evictie alsdan oyck
wordt geinsereert.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.15. Item soo wanneer yemants goet opgewonnen wordt ende die ghene die 't zelve goet
uutgewonnen wordt, binnen jaers, ende eer't zelve met uuytgange der bernender kersse vercoft
is, den opwinre van syn gebreck ende costen ter causen van dyen gedaen betaelt ende voldoet,
dat alsdan de selve syn goet wederomme mach aenveerden ende den opwinre behoort alsdan
van voordere procedure te supercederen.

15.12. Item soe wanneer yemants goet opgewonnen wordt ende die ghene die 't zelve goet
uuijtgewonnen wordt, binnen jaers, ende eer 't zelve met uuytgange der bernender karsse
vercoft is, den opwinre van zyne gebreck ende costen ter cause van dyen gedaen betaelt ende
voldoet, dat alsdan dieselve zyn goet wederomme mach aenverden ende den opwinder behoirt
alsdan van voirder te procederen te supersederen.

15.11. Item soo wanneer iemants goet opgewonnen wordt ende die geene die 't selve goet
uuijtgewonnen wordt, binnen 't sjaers, ende eer 't selve met uuijtgaender berrender kersse
vercocht is, den opwinner van syn gebreck ende costen ter cause van dijen gedaen betaelt ende
voldoet. dat alsdan de selve sijn goet wederom mach aenveerden ende de opwinninghe hoort
alsdan voordere procedure te supersidere.

23.16. Item een opwinre die eenich goet opwint ende 't selve met uutgange der bernender
keersse hem verbueth wordt, soo is hy sculdich den selven verbueter 't zelve landt oft goet met
den vonnisbrieffende instrument van evictie op te dragen voor schepenen ende geloven commer
van zynentwegen aff te doen.

15.13. Item een opwinre die eenich goet opwint ende 't zelve met uuytgange der bernender
kerssen hem verbuet wordt, soe is hy schuldich denselven verbueter 't zelve landt oft goet met
den vonnissebrieff ende instrument op te draegen voer scepenen ende geloeven commer van
synentwegen aff te doen.

15.12. Item eenen opwinner die eenich goet opwint ende 't selve met uuijtgaende der berrender
kersse hem verbuet wordt, soo is hij schuldich den selven verbueter 't selve landt ofte goet
metten vonnissenbrieff ende instrument op te draege voor schepenen ende gelooven commer
van sijnentweegen aff te doen.
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23.17. Item die opwinre mach met het opgewonnen goet middelertyt ende geduerende die
evictie, al eer 't verbueth daer aff gehouden ende die goeden gesleten syn. den oirbaer doen. 't
zeive verhuiren, verpachten oft laeten gebruycken tot behoeff der geenre die men bevinden sal
daer toe gerecht te syn, sonder't zelve van huysinge. timmeringe, doeren, vensteren. broukete-
len, seepketelen, opgaende eycken, esschen oft fruytboomen ende ander, d'welck daer aen
eerdt oft nagelvast is, te mogen blooten, affbreecken oft verargeren.

15.20.  Item die opwinre mach met het opgewonnen goet den oirbaer doen, 't zelve verhueren,
verpachten oft laten gebruycken tot behoeff die men bevynden sal daertoe gerecht te zyn.

Ontbreekt

23.18. Maer wordt voor 't coopnemen tot 't verhuiren, verpachten, gebruycken, soo van de
erffenisse hantlichtinge is gedaen oft die ledich syn liggende ende daer aen gericht is, daer toe
vercregen authorisatie van den schepenen.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.19. Ende ingevalle die huysen oft timmeringen ruineulx zyn nedergevallen ende pericule is
dat die materialen van dyen souden verbracht ende vervrempt worden.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.20. Oft dat oock scaerhoudt, op de erffenissen staende, houbaer, waer proffytelycken
vercocht, gepennewaert ende den oirbaer daer mede gedaen, soe consenteren die schepenen dat
alsukke materialen ende scaerhout naer 't coopnemen ten hoochsten ende scoonsten, d'meest
daer voor biedende, met uutganck der bernender keersse mogen worden vercocht tot behoeff
van den opwinre ende der gheenre daer toe gerecht synde, onder behoorlycke rekeninge. bewys
etc.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.21.  Item die eenighe erven heeft geevinceert, is sculdich allen renten, pachten ende chynsen
daer uuyt gaende, ouder van date dan die rente, chyns, pacht oft schult daer mede hy d'evictie
doet, te betalen oft anderssins soude die de oudere chyns. rente oft pacht heeft, de selve erven
evinceren ende hem affwinnen, sluytende alsoo den selven jonger van date tot zynen behoorlyc-
ken tyde uut.

15.10. Item die ennige erven heeft geevinceert, is schuldich allen renthen, pachten ende
chynsen daer uuyt gaende, ouder van date dan de renthe, chyns, pacht oft schult daer mede hy
die evictie doet, te betaelen oft anderssins soude die de ouderen chyns, renthe oft pacht heeft,
die selve erve moegen evinceren ende hem affwinnen, sluytende alsoe denselven jonger van
daete tot synen behoirlycken tyde uuyt.

15.9.  Item die eenighe erffven wil evinceeren, is schuldich allen renten. pachten ende chijnsen

255



daer uuyt gaende, ouder van date dan de rente, chijns oft pacht oft schult daermede hij die
evictie doet, te betaelen oft anderssints souder die oudere chijnsen, renten oft pacht heeft, die
selve erffven moeghen evinceeren ende afwinnen, sluijtende den selver jonger tot zijnen
behoorlycken tijde uuijt.

23.22.  Item dat men allen opgewonnen erffven ende goeden, naerdyen 't verbueth daer aff
gehouden is, soo wet binnen der stadt van sHartogenbossche als in de prochien daer deselve
erffenissen oft gronden gelegen syn, wederomme doet veylen drye sondaegen d'een nae den
anderen volgende ende dat die daer naer oepenbaerlycken wordden gesleten ende vercoft 't
meest daer voor biedende sonder bedroch ende dat die penningen ende proffyten oft emolu-
menten, by slytinge daer aff procederende, toecomen partye een yegelyck nae exigentie syns
rechts ende oudtheyt van henne brieven.

15.21.   Dat men alle opgewonnen erven ende goeden,zoe weI binnen derstadt van Den Bossche
als in de parrochien daer dieselve erffenissen oft gronden gelegen syn, moeten doen veylen ende
dat daernae oipenbaerlyck sullen worden vercoft meest daer voor biedende sonder bedroch
ende dat die penningen ende prouffyten oft emolumenten daeraff comende, sullen toecomen

partye eenen yegelyck nae exigentie syns rechts ende outheyt van heuren brieven.

Ontbreekt

23.23. Item soo verre die voorscreven opgewonnen goeden ten voorscreven geprefigeerden
coopdaege van slytinge soo veele nyet en moegen gelden als die behoorlycke t'achterheyt des
evicteurs is bedraegende, mach de selve evicteur alsulcke goeden in plaetssche van slytinge voor
zyne t'achterheydt (daer mede hy aen de voorscreven goeden met verbueth ende uuytganck der
bernende keersse tevorens is gebleven) aen hem behouden. sonder voorder waerschap alsdan te

mogen soecken.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.24. Item nyemandt en is gefundeert totten rechte van waerschappe, tenzy hy ierst ende voor
all wittelycken bethoone van allen den onderpanden in zynen brieff begrepen met recht

ontweert te zyne ende ierst ende voor all den proprietaris oft bruycker van den erve waer op hy
syn waerschappe suecken wit. gedaen te hebben behoorlycke wete ende sommatie omme voor
hem in recht te hebben wederstaen.

15.17. Item nyemant is gefundeert totten rechter van wairschappe, tensij hij ierst ende voir all
wittelycken bethoene van allen den onderpanden in synen brieff begrepen met recht ontweerdt

te zijne ende ierst ende voir all den proprietarium oft bruycker van den erve wairop hy sijn
wairschappe suecken wilt, gedaen te hebben behoorlycke weethe ende summatie omme voir
hem inne rechte te hebben wederstaen.

15.16. Item nijemant en is gefundeert totten rechte van waerschappe, tensij hij ierst ende voor
alle wettelyck betoone van allen den onderpande in sijnen brieff begreepen met recht ontwert te

sijn ende ierst en voor alle den proprietarium ofte gebruijcker van den erffven waer oppe hij sijn
waerschappe suecken wilt, gedaen te hebbe behoorelyck wetene ende sommatie omme voor
hem in recht te hebbe wederstaen.

23.25. Item als yemandt van synen principaelen onderpanden wordt ontweerdt, mach nae
teneur van zynen brieven procederen uuyt crachte van waerschappe op die andere goeden den
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gelover ten tyde van de geloften oft naemaels toebehoort hebbende, d'welck men schuldich is te
toonen met schepenenbrieven oft levende getuygen.

15.11. Item als yemant van zynen principalen onderpanden wordt ontweert, mach nae teneur
van sijnen brieven procederen uuyt crachte van waerscappe op die andere goeden den geloever
ten tyde van de geloeften oft naemaels toebehoirt hebbende, d'welck men schuldich is te
thoonen met scepenenbrieven oft levende getuygen.

15.10.  item als iemant van sijne paelea onderpande wort ontwert, mach nae teneur van sijne
brieven procederen uuijt crachte van waerschappe op die andere goeden den geloover ten tijde
van den gelooften oft naemaels toebehoort hebbende, d'welck men schuldich is te bethoonen
met schepenenbrieven ofte levende getuijgen.

23.26.  Item inne gelofte van waerschap, die by yemanden gedaen ende geloeft is als sculdenaer
principael onder verbant van zynen persoon ende alle syne goedens hebbende ende vercry-
gende, syn generaelyck voor 't voldoen der selve weerscap verbonden alle de goeden van den
gelover die hy alsdan heeft ende naemaels vercrycht.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.27.  In der vuegen dat men die voorscreven weerschappe by yemanden gelooft als schulde-
naer principael op hem ende syne goedens hebbende ende vercrygende, mach versuecken ende
daer over procederen nae doot van den gelover opte goeden die den gelover ten tyde van de
geloefte oft daer naer hebben toebehoort sonder dat men daer voor all eerst derve aenspreken
d'erffgenamen van den gelover, al waeren die voorscreven goeden oyck gecommen in't besitten
van eenen derden possesseur.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.28. Item dat in materie van waerschappe, indyen die geloifte is gedaen als schuldenaer
principael op hem ende alle zyne goedens hebbende ende vercrygende, die bruycker van de
erffenissen die den gelover hebben toebehoort indyen tyt der geloofte oft daer naer gehouden is
in 't voldoen der voorscreven weerschappe oft zyn handen te lichten van den erffenissen,
laetende den aenlegger daer op met recht procederen naer behooren.

Ontbreekt

Ontbreekt

23.29. Item als die bruycker zyn handt treckt van den erffenissen voor die waerschappe
verbonden oft dat de zelve ledich liggen, daer op ingeboth ende met recht ende by aenspraecke
voorts vervolge gedaen is, wordden alsdan de selve erffenissen met vonnisse in 't voldoen der
voorschreven waerschap gecondemneert ende tot evictie in manieren als voor daer op
geprocedeert.

Ontbreekt

Ontbreekt

a. Dit moet zijn: principael.
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Bijlage 3

DE BEPALINGEN OVER HET BURGERLIJK PROCESRECHT UIT DE DIVERSE COSTUMEN UlT DE

BOSSCHE MEIERIJ

Alle artikelen zijn genummerd. In geval van een onderverdeling in titels zijn de artikelen per
titel telkens opnieuw genummerd.

a. De costumen van Bergeijk en Eersel (1546)
Vindplaats: Van Beusekom, Costuymen ende usantien der Meyerye

3.  Item naer Derthien-dagh wordt in de Kercke geleydt een Jaer-gedinge, ende gedinght zijnde,
dinght-men dan voorts van XIIII daghen tot XI111 daghen dat heel jaer uyt, ten waere Heyligh-
dagh, ende dinght-men alsdan des anderen-daeghs daer naer ende quaemen twee Heyligh-
daghen, soo dinght-men den naesten werck-dagh naer de Ordonnantie hen binnen vijf. oft ses
jaeren by den Rade van Brabandt geordonneert, die in vele poincten niet en wordt onder-
houden als van de Rolle, ende Register te houden, dat-men geobserveert heeft ontrent een jaer
binnen de Bancke van Eerssel ende Bergeyk, ende Oerle ende is 't zelve by den Stadthoudere
afgestelt ende dinght voortaene naer de oude Costuyme.
4.   Item als yemandt gedaeght  is  by den Vorster  voor  Hove,  oft tot sijnen gewerre,  ende

aengesproocken wordt, heeft den Heere voor sijnen ban twee stuyvers, ende teeckenen allen die

Schepenen, alleen die aensprake, ende hebben daer af eenen halven stuyver daer den Clerck
niet  by  en  sit,  oft  niet  af en heeft,  noch  oock van gheen judiciele Acten als Comparitien,
Presentatien, ende diergelijcke, maer heeft den Clerck van Acten van een diffinitij f vonnis IlII
stuyvers alleen.
5. Item yemandt aen-gesproken zijnde ter eedt, ende worden gewesen den eedt te doene, ende
hem schult af te leggen, oft metten eede quijt te geven, van dien Eedt te staeven, neemt den
Heere II stuyvers, d'welck men voortijdts niet en placht te doene.
6. Item aengaende de Getuyghen, oft Deponenten, te comen te deponeren buyten de voorsz.
Bancke woonachtigh zijnde, van hun den Eedt te staven, heeft den Heere van elcken eenen
ouden grooten, van binnen persoonen woonende inde voorschreven Bancke en heeft den Heere
niet.

7. Item houden voor Costuyme, den Eedt gestaeft zijnde comen de Deponenten hebbende

gemeynlijck die aendrachten by den Clerck, die de selve vraeght, oft sy den Eedt gedaen hebben
hen voor-lesende die aendrachten, de Clerck schrijve hen depositien moet comen als tijt is. den
Schouteth, ende Schepenen lesende openbare die aendrachten mette depositien, die Heere
vraghende, oft sy daer by blijven, ende op elck deponent moet antwoorden naer dien hij
gedeponeert heeft, ende heeft de Clercken af van elcken Deponent soo wel van binnen
persoonen, als van buyten oock een stuyver.
8.  Comen oock Parthyen gewesen zijnde op waerheyt, oft thoon te leyden. oft ten naesten
worden gewesen te teydene, soecken gemeynelijck dilay, leydende Getuygen VI oft VII
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Genechten, oft soo langhe dat sy van de Contre-parthye bedwonghen worden, by manisse des

Rechters, ende by appoinctement worden gewesen te leyden, oft te sluyten nu, oft ten naesten

daer sy mede winnen ende verliesen willen.
9.  Dat alsoo gedaen zijnde, ende Parthijen hinc inde gesloten hebbende, valt wei dat een Partye
seght dat haer noch thoon voorcomen is, daer hy voor den sluyten niet af en wiste, haelt de selve
aen 't Hof eenen Beschrijf-brief in-houdende want thoon favorabel is, dat-men de selve sijn

Deponenten sal verhooren, doende den Eedt dat soo is, soo 't voorschreven is.
10.  Ende 't Vonnisse by Schepenen gewesen zijnde, ende des niet wijs en waren, versoecken
daer van het Hof om geleert te worden, 't Hof en willen niet ontfangen, maer wil dat-men sal
wijsen, ende die 't gelieft magh appelleren, d'welck sy doen binnen thien daghen.
11. Item 't Vonnisse gewesen zijnde, ende ge-appelleert, moet den Appellant alle de costen

verlegghen naer onser Costuymen, ende doet de Schepenen beschrijven d'Appellatie over-
brenghen totten daghe daer inne gespecificeert, daer de schepenen twee af hebben tot Eersel
elck XLVIII stuyvers, daer af de selve Schepenen den bode op't huys geven XVI stuyvers. des
geeft de stadt de selve Schepenen dry guldens wijns.
12. Item want de Schepenen onder Eerssel, ende Bergeyck woonen in diversche Dorpen. de
sommighe meer dan een ure gaens van de Bancken, compareren by den Clerck in hun Dingh-
huys, die buyten kleyne stucken, so die ten Genechte worden overgegeven moet schrijven 't
Proces soo 't bedinght is in forma, de Schepenen mette Clercken op 't leveren, want sy gewoon
Zijn ten Genechte wijn te drincken voor vij f oft sesguldens min, oft meer naer dat't Proces groot
is, d'welck d'Appellant moet verleggen op den cost van ongelijck, ende geven den Clerck van
elcken blade te schrijven boven den cost eenen stuyver, op elcke zijde schrijvende XVIIl oft XX
regulen.
13. Ende alsmen Schepenen brieven leest, als van Erf-pachten, Renten, ende Chynsen, ende
klaeght van betaelinghe, ende doen den Eedt datmen soo vele t'achteren is t'saemen van lIII. V
oft VI jaeren min, oft meer, heeft den Heere II stuyvers van den Gerichte, oft pandt te haelen
alleen binnen de Vryheydt van Eerssele met twee Schepenen, ende den Vorster heeft elck eenen
stuyver,  ende  van de af-gebode elck eenen halven stuyver,  ende  in de Dorpen. buyten  de
Vryheydt behoorende onder de Banck voorsz. altijt dobbel, ende die van Bergeyck geven altijdt
dobbel.
14. Item worden de Gerichte dry Genechten ombracht in de Vier-schare, ende worden ten
lesten op-gewesen, ende worden in de Kercke daer't pandt onder leydt de schaeren gevrijt, om
op te sitten op eenen gelegenen daghe, ende aldaer sittende met twee Schepenen, daer van de
Schepenen hebbende den cost, oft elck Schepenen eenen ouden grooten.
15. Als dit jaer, ende dagh geleden is, wort 't pandt dry Sondaghen t'eynden, een in de Kerck
geveylt te vercoopen op eenen benoemden dagh, daer-men met den Heere, ende twee Schepe-
nen op sit om den pandt te vercoopen, hebben den Heere ende Schepenen den cost, ende naer
dry dagen daer naer magh-men maken den Vonnis-brief by de seven Schepenen, oft ten minsten
vier Schepenen, ende hebben den Heere, met den Clerck en de Schepenen den cost dien dagh,
van den Vonnisse-brief te schrijven heeft den Clerck en de Schepenen lIII stuyvers, half voor
den Clerck ende half voor de Schepenen, ende indien den Claegere niet en wordt betaelt, soo
houdt hy 't pandt voor sijn eyghen Erve alwaert vele beter.
16.  Item en willen de voorsz. Vorsters geen executie doen, ten zy dat sy twee Schepenen by hun
hebben ten grooten coste van de Gemeynte, ende staen die beesten, ende andere goeden als sy
voor dry Herberghen geveylt zijn, ende vercocht. ten hooghsten daer naer dry daghen op
verhooghen daer af den Heere, ende elck Schepenen hebben twee stuyvers.

b. De costumen van Bladet (1546)
Vindplaats: ARA Brussel, Manuscriptenverzameling, Costumen van Brabant (inv. nr, 294 B)
fol. 137/155-142v/160v.
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1. item houden wy den scouteth in 't quartier van Kempelandt gequalificeert te zyne d'ierste
weke nae den heylighen dartiendach te mogen kiesen twee nyeuwe scepenen met raede der
seven scepenen ende alsdan mogen die twee nyeuwe scepenen voirts met raide der voors. oude
scepenen ende des scouthents voirts tot hon noch andere vyff scepenen tot hon kiesen by ende
totten selven scepenen die in 't voerleden jaer scepenen zyn geweest ende met dyen veerthien
scepenen dingende drye genechten ende het derde genechte van dyen mach deselve scouteth
kiesen twee scepenen uuyt dyen veerthien voerscreven, de weicke twee scepenen alsdan noch
twee andere scepenen uuyt den voors. twalven by hon zelven mogen kiesen ende dese viere
kiesen als dan uuytten anderen thienen noch drie andere tot hon om dese seven in't naevolgende
jaire scepenen te blyven, metten welcken seven scepenen den scouteth oft zynen stadthoudere
daernae dingt van veerthien daegen te veerthien daegen het jaire uuyt tenzy by obstacule van
vierdagen oft dat deselve scouteth oft zynen stadthoudere by occupatien nyet en compareert oft
tenzy dat vacantien zyn als Paesschen, oigst ende diergelycke. Ende mach deselve scouteth
denselven iersten genechtdach stellen t' zynder geliefften in de geheele weke nae darthiendach
ende alzoe voirts vervolgende als boven ende als 't gevalt dat denselven genechtdach in 't jaer
vierdach is. dingt tsanderdach daernae nae uuytwysen sekere privilegien denselven scouteth by
den Raede van Brabant hem daerop verleent.
2. Item als yemant begeert yemanden dach gedaen te wordden om ennige tichte ende aen-
spraecke voer recht gegeven te werddene. doet daeraff de begeerte aen den vorstere, gevende
hem voer zynen salaris eenen halven stuyver om den gedaighden te wete te doene ende alsdan
wordt den gedaeghde ten versuecke des aenleggers voer recht voirt geroepen ende wordt
d'aenspraecke gedaen by den zelven aenleggere oft zynen procureur. Geeft d'aenleggere den
scouteth voer den banne twee stuyvers ende indien d'aenspraecke der erffelicheyt aencleeft, soe
becalengiert deselve scouteth den voers. aenspraecke voir den erffbrocke den heere daerinne
gelegen dair aff daernae diegene die vellich gewesen wordt ende succumbeert, betaelt den
scouteth achtien stuyvers. Nochtans partyen accorderende voer den verantwoorden en plach
den heere oft scouteth dair egeen breucke aff te competeren.
3.  Item de aenspraecke aldus gedaen zynde, begeert de wederpartye copie, dach ende raedt om
ten naesten te antwoorden. Het verantwoorden gedaen zynde, wordden partyen ter manissen
des heeren ten toone gewesen soe verre partyen hon tot toone bedinght hebben. Heeft d'aenleg-
gere zynen toone  tot dyen stont present. men verhoirten ende ingevalle  neen ten naesten
genechte ende mach d'aenleggere zynen toone alzoe achtervolghen tot dryen genechten achter-

eenvolgende ende daernae sluyten toone principale soe verre't selve den verweerdere versueckt
ende den aenleggere met recht daertoe compelleert. Item de andere drie genechten daernae
staet den verweerdere synen toone daertegen te produceren als voire ende te sluytene als voers.
staet. Den toone ter beyden zyden gesloten zynde, wordden partyen gewesen t'honnen ver-
suecke, t'honder scutwaerheyt oft reproche ende van dien heeft die aenleggere ende verweer-
dere elcke oock drye genechten daer d'aenleggere de vorsige richten aff heeft.

4. Item partye gesloten hebbende ende 't proces geformeert zynde, soe voere ennige partye
allegeert in recht dat hem noch toone voerencomen is dair deselve ignorant aff was ten tyde van
den sluytene van den proces, soe verre deselve den eedt doet 't selve alzoe waerachtich te zyne,
wordt toegelaeten ende geadmitteert denselven toone alnoch te produceeren ende te volcom-
men etc.
5. Item partyen daernae allen 't geens innegebracht hebbende dat hon nootelyck is van brieven,
munimenten, stucken, titulen ende conclusien etc. maent die scouteth den scepenen om von-
nisse diffinityff uuyt versuecke van partyen. Daeraff dat die scepenen gewoonlyck zyn binnen
drye genechten daernae te wysen vonnisse diffinityff nae honnen besten verstand op allet 't gene
dat voer hon gecommen is gelet hebbende, ten waere dat zy denselve saecke nyet en conden
bevroden, begeren aen partyen eenen voirraedt geconsenteert te worddene ende denselven
alsdan te halen aen hen wettich hoot t'Antwerpen soe verre partyen daer inne consenteren.
Verleggen te beyde zyde behoorlycke ende redelycke costen ende by gevalle van weygeringe
van partyen moeten die scepenen wysen vonnisse diffinityff gelyck hon dat voermaels is bevolen
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geweest, salvo dat een van partyen altyt mach appelleren ende deselve appellatie doen binnen
thien daegen. Dae bescryfft alsdan de appellant den scepenen binnen veertich daeghen daernae
't selve proces voer hon bedinght over te vueren aen hen wettich hoot t'Antwerpen tot zekeren
gelegen daeghe in den bescryffbrieff gementioneert d'welck gewoonlyck is te gescieden om 't
selve proces over te vueren met vieren scepenen. Daeraff dat elcke scepenen heeft voer salaris
achtenveertich stuyvers by den appellant te verleggen, dis geven deselve scepenen t'Antwerpen
den boden op de heerenhuys sesthien stuyvers, dis wordt hon scepenen wederom den wyn
gesconcken d'welck men seyt dat behoirt te zyne drye gelten wyns.
6. Item in den voergaenden processe van elcken getuyge van buyten der voers. dingbancken
geseten. heeft die scouteth van den eedt te stavene eenen ouden grooten, van binnendeponen-
ten nyet.
7.  Item van elcken getuyge te verhooren by den gesworen clerck heeft deselve van elcken een
oort stuyvers. Dis zyn de interrogatorien gewoonlyck te doen maecken by den producent
t'zynen coste.
8.  Item de getuygen verhoort zynde  by den clerck. compareren deselve voer recht  ende
verclaren hon daer van 't gene by hon gedeponeert zynde oft 't selve haere depositie alzoe zy als
by den clerck gescreven is ende gelegen wordt. Des wordden hon nochtans de interrogatorien in
gebannen vierschaeren te voeren voergehouden ende gelesen.
9. Item de getuygen buyten de voers. dingbancken geseten, wordden honne redelycke costen
getaxeert nae distantie van der plaetsen daer zy woonen ende nae digniteyt van der persoen.
10.  Item van den acten dis vonnis diffinityff te noteren geeft men eenen halven stuyver ende den
scepenen ter oirconden eenen halven stuyver ende als de clerck daeraff maeckt acte auctentycke
in forme tot behoeff van partyen heeft daeraff twee stuyver.
11.  1tem van aliens 't geen dat de clerck elaboreert zynden officien aengaende in 't scryven van
den processen, overcommen daeraff partyen metten selven soe sy naest commen ende oft zy
nyet en accordeeren zoude men 't selve visiteren ende taxeren denselven zynen loone, nae
quantiteyt van den processe.
12. Item ennige partye aengesproken zynde ten eede, es de verweerdere nae der voers.
dingbancken recht gequalificeert beter hem metter eedt te excuserenen dan den aenleggere te
accuserenen. tenzy  dat die verweerdere presenteert te toonen contrarie der aenspraecken,
wordt geuseert dat den eedt berustet dat de waerheyt gehoort sal wesen ende daer en t'eynden
recht.
13. Item eeden daer men ennige scatsculde mede haelt en zyn nyet gewoonlyck te doene in
tyden als men in den heylige kercke houdt besloten tyt soe verre de wederpartye daer met recht
't segen doet. Nyettegenstaende nochtans dat cortelinge anders is geuseert. in der voors.
dingbancken by privilegie by den scouteth geimpetreert zynde geweest.
14.   Item als ennich rentier voer recht claeght met scepenenbryve van achterstelle pachten wordt
geuseert dat de zeive bryven by den rentiere oft zynen gemechtichden wordden gelesen in rechte
metten transpoorten ende dyergelycke. Wordt hem gevraecht by den scouteth hoe vele  hy
t'achter is, verclairt zynde doet den rentier zynen eedt des achterstellige pachten ter goeder
rekeninge daeraffdat die rentiere wordt gewesen dat hy voer sal gaen op synen onderpandt ende
de heere sal hem leveren een aengerichte ende de gerecht wordt drye genechten ter dingbancken
bracht ende alsdan wordden die onderpanden gewesen voer geevinceert. soe dat den voers.
rentiere nyet voldaen en wordt van den voers. achterstelle. Daernae wordt 't selve pandt by den
heere ten versuecke des rentiers in der kercken geveylt om de scharen daerop staende te
verhueren ende daer eenen dach affgeleedt, welcke hueringe cort aen den achterstelle soe vele
die scaren gelden. Ende t'eynden van den jaere wordt 't selve pant wederomme geveylt in der
kercken met drye sondaechs geboden ende eenen dach geleet om 't pant te vercoopen ende
wordt vercocht met uuytgaende berrender keerssen ten hoochsten verdieren ende eest dat den
rentier 't pandt aenblyfft. houdt 't selve als zynen anderen goeden nae uuytwysen des voergaen-
den vonnisse ende wordt 't selve vercocht maeckt 't zynen dair ane. Satvo altyt dat binnen dryen
daegen den geldere den losse oepen staet, te weten nae dat denselven pandt vercocht is. Dairaff
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dat den scouteth competeert van den banne als men den brieff ierst leest twee stuyvers, van den
gerechte opten pandt te halen, d'weIck gemeynlyck by den vorstere gesciet, twee stuyvers, den
scepenen in wiens presentie 't selve gesciet twee scepenen tsamen twee stuyvers, van den
verhueren der scaeren competeert tween van den scepenen dair toe versocht den montcosten
ende elcken eenen ouden grooten.
15. Item op 't maecken van den principale bryeve van evictien die men heet den vonnisbrieff
daer den seven scepenen altyt present wesen mits dat blycken mach dat daer egeen punct van
recht achtergebleven en zy, competeert hon nae der ouder gewoonten honne redelycke mont-
costen ende van den brieven vierendeeenenhalven stuyvers, halff voer hon scepenen ende halff
voer den clerck.
16. Item als de vorstere den geldere van den pant gebiet als men den selven pant verhueret,
neempt daeraff twee stuyvers ende van elcken veylensdage in der kercke eenen halven stuyver,
nyettegenstaende dat men hier voermaels hier soe vele nyet aff en plach te geven als wy
verstaen. Ende voer twee van den scepenen in wiens presentie 't selve geschiet elcke oock eenen

stuyver.
17.  Item van allen affgeboden daer de vorstere yemanden van ennige gueden op peenen gebiet
heeft daeraff twee stuyvers ende eicke van den tween scepenen in wiens presentie 't selve

geschiet elck eenen stuyver. Ende van dyer gelycken is van der executien.

20.  Item daer yemant gedaeght is om ticht te ontfangen voer recht ende hem wete gedaen zynde

zoe behoirt ende nyet en compareert, wordt deselve gewesen voer verreyckt ende verhaelt als
voer 't geene daer hy voer aengesproecken is ende dat met vonnisse generate dat men alzoe
gewoonlyck is te manen by scouteth in 't opstellen van den gebannen vierschaeren hier nochtans

altyt inne uuytgesceyden soe verre de gedaeghde conste bewysen nootelycke saecken hem in
den rechte dienende.

26. Item als yemant binnen der dingbancken ennige persoone van buyten der dinghbancke
geseten, nyet geguet zynde binnen der selver dinghbancken, begeert aen den vorster gearres-
teert te hebben, geloeft denselven vorster voer zyne costen ende geeft denselven voer zynen

salaris  twee  stuveren.   Ende  by  gevalle de gearresteerde stelt sufficiente borghe binnen  der
voers. vryheyt geseten ende geloven te recht te staene, die hem heeft doen arresteren en derff
nyet in bancken van yseren blyven soe verre van geenen cryme mentie en zy ende ingevalle
deselve gearresteerde geenen borghen en heeft gestaet met cautie juratoir. Ende zoe verre al dit

men blyfft in banden van yseren, daeraff dien vorstere competeert voer die montcosten des
gearresteerde III'h stuveren tsdaighs, van uytstaene ende innestaene tot tween reysen elcke
reyse III'/2 stuveren ende men doet den gearresteerde op borchtochte gaende oft in gevancke-

nisse zynde van veerthien daeghen te veerthien daeghen t'zynen versuecke oft van derden
daeghe te derden daeghe recht:
27. Ende zoe verre men 't recht doet van derden daeghe te derden daeghe, competeert den
scouteth elcken dach van rechte een vrancke gerekent omtrint voer XVI stuyvers, d'elcken
scepenen eenen ouden grooten, den clerck twee oude grooten, den scouteth met zynen knecht,

den scepenen met eenen clerck behoorlycke montcosten ende dit al op coste van ongelycke.
28.  Item als de gearresteerde by den vorstere uuyt wordt geslaen by cautien, ende t'allen tyden
wederomme moet comen in gevanckenissen ten vermane des vorsters alzoe op zyne vroente

gaende is tsdaeghs los met een halff blancke die de vorstere seyt hem daeraff te competeren.

30. Item die scouteth houdt uuyt cracht van zynre officien macht te hebben yemanden recht

uuyt te stellene ten naesten genechte daeraff dat totten selven daeghe d'een van den zelven
partyen den andere zyne wederpartye nyet en can versteken ende dit elcke partyen tot eender

reysen.

34.   Item die stadt van Antwerpen wesende ons wettich hoof nochtans Bladele met meer andere
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zekere bancken onder die Meyerye van sHertogenbossche gelegen zynde, wordden die wethou-
deren van Bladele bescreven van der voers. stadt van sHertogenbossche ten versuecke van
partyen op weygeringe van rechte daeraff bestoeten brieven verleenende ende voer hon wethou-
deren van Den Bossche dach bescheydende by gevalle van oppositien. De welcke brieven die
stadt van Antwerpen casseert allegerende der stadt van Den Bossche die kennisse van dyen nyet
toe te behooren.

a.   In de edities zijn de artt. 21 en 22 uit het handschrift samengevoegd. Art. 23 uit het handschrift is dus
identiek aan art. 22 uit de edities. etc.

c. De costumen van Sint-Oedenrode (1547)
Vindplaats: Van Beusekom, Costuymen ende usantien der Meyerye.

2.  Te weten dat die van St. Oede Rode innegeboden hebben ende bevonnist, die aldaer gelofte
gedaen hadden buyten Rode gheseten, voor Poorters van Rode, oft Schepenen, soo waere die
Schouteth van Peelandt, van weghen ons Heeren des Keysers Jurisdictie heeft.
3. Resorteren aldaer tot Rode te hoofde in alle materie van Leeringe ende Appellatie onder die
Schepenen van Rode, ende Leenmanne van Peellandt, die van Son, ende Broghel, Schyndel,
Erp, Vechel, Liemde, Aerlebeeck, Ryxtel, Lieshout, Baeckel, Doirne, Lyrop, Tongelre,
Nuenen, Gerwen, Adewetten.

22. Observeert-men oock aldaer voor Recht, een Renthier hebbende eenighe Renten oft
Pachten op yemandts Erven, op Landt, Huysen, Bempden oft diergelycke  etc.  ende  die
Pachtenaer dilayeerden sijn Pachten, Chynsen, die op sijn Landt oft Goeden geassigneert
waeren, te betaelen, ende die Renthier uyt gebreck van betaelinghe wilt met recht procedeeren
en tot sijn betaelinghe te komen, die Renthier in gebreck van betaelinghe gerichtelijck lese sijn
brieven van constitutie, voor alsoo veele Pachten als hy ten achteren is, tot dryen toe, ende niet
voorder, ende die Brieven gelesen sijnde, doet die Renthier uyt krachte van vonnisse, ende die
Schepenen haelen metten Vorster ende twee Schepenen eenen pandt, te weten een Rusch oft
ander stuck van sijn onder-pandt, d'welck men brenght tot vier genechten toe in de rechten ende
naer dien het pandt de solemniteyten in den rechten alsoo gehadt heeft. noemt die Renthier ten
lesten Genechte uyt krachte van gewijsde Vonnis in possessorio van sijn onder-pandt, ende naer
dien hy possessie genomen heeft, doet sijn onder-pandt veylen in de Prochie Kercke tot drye
verscheyde Sondaghen, elck 14 daeghen naest den anderen, ende naer dien het sijne solemnitey-
ten alsoo in de Kercke gehadt heeft, staet het op-gewonnen Erve een jaer lanck open voor den
Verbuetere, die sijn Erve verbueten magh met die achterstellen ende costen van recht, ende als
die op-gewonnen Erve bejaert zijn, ende niet verbuet, vercoopt die Renthier sijn weder-pandt
voor sijne verscheene Pachten ende costen excederen, is den profijte van den Pachtenaer, ende
ingevalle die Erve alsoo veele niet gelden en moghen, moet die Renthier te vreden zijn, soo
wanneer hy gheen garand en heeft, welcke Erve naer dien die alsoo verkocht zijn, blijven ten
eeuwigen daeghe aen den Cooper.
23. Item een Renthier hebbende alle die Brieven die by lanckheyt van tijde geworden zijn
obscuer, alsoo dat hy sijnen onder-pandt niet vinden en kan, magh procederen op den lesten
betaelder des Pachters, ende den lesten her-brengher, die welcke betaelen moet, oft moet eenen
schuldiger wijsen, d'welck men observeert door sekere Ordonnantie gemaeckt tusschen die
Stadt van den Bossche, ende haere Meyerije.
24.  Item een Renthier die sijn Brieven by tijde van Oorloghe door brandt geconsumeert waere,
oft anderssints ontvremt, magh die Renthier procedeeren op sijne bruycker van sijn onder-
pandt in possessorio op sijne goeden geprescribeerde possessie, waer op men den selven oock
Justitie administreert.
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d. De costumen van Eindhoven (vermoedelijk uit 1547)
De costumen van Eindhoven bestaan uit zeven bepalingen, die alle worden weergegeven.
Vindplaats: Van Beusekom, Costuymen ende usantien der Meyerye.

1. Item inden eersten soo is waerachtigh dat die Stadt Eyndhoven toebehoort den Grave van

Bueren, als Heere van Craendonck, ende die Heerlijckheyt van Craendonck is een Baenderye
van Brabandt, ende den Heere van Craendonck behooren alle Jurisdictien ende Breucken,
alsoo wei crimineele. als civile.
2. Item soo wie Drossaert is tot Craendonck, die is oock Drossaert, ende overste Officier tot
Eyndhoven, ende die Heere van Craendonck set tot Eyndhoven eenen Schouteth, ende Vor-
ster, inde voorsz. Stadt te recht te sitten, ende die breucken te vervoighen in civile saken, ende

penninge breucken, ende die Drossaert vervoight die saken aengaende het crimineel, ende die
Schouteth set alle Jaer van weghen mijn Heer van Craendonck voorsz. die Schepenen, ende
men doet alle die geboden op den Sondagh inde Kercke van Eyndhoven als dat Sermoon inde
Kercke voorsz. ghedaen is, ende alst Genecht dagh is om te dinghen, dat doet den Schouteth by
den Vorster in de voorsz. Kercke uyt-roepen, ende als die Schouteth mette Schepenen op den
Dingh-dagh te rechte gaen sitten, soo bant die Schouteth dat Gedinghe van weghen den Heere
van Craendonck, alsoo dat niemandt en mach spreecken dan met recht, ende sijn
voorspraecke.
3.1tem men moet die Ghenecht-daghen houden van X11Il daghen tot XIIII daghen, ende

Partyen die niet en comen aen dat Genecht als hunnen dagh dinght, worden versteken ende

verreyckt met eenen lesten Vonnisse, het en waere dat die Schouteth die sake uyt-sette op hope
van peyse, ofte eens ex officio, oft dat Partye eenighe nootelycke saken hadden, dat sy ten
Genecht-daeghe niet compareren en conste, ende die Schouteth magh alle saken eens uyt-
stellen ex officio sonder Partyen te vraghen.
4. Item als een man gedaeght, oft gearresteert is, soo moet hy, ende is schuldigh te recht te

comen, die binnen de Dinghbanck van Eyndhoven woonachtigh is, oft hy wordt met eenen

lesten Vonnis verreyckt; ende indien een man van buyten is, die moet in de vrunte gaen, oft hy
magh dagh nemen, ende borghe stellen, ende geloven te recht te comen, ende geven den Heere
sijnen ban, te weten eenen stuyver, ende den Vorster dry stuyvers, ende indien die buyten man

inde vrunte gaet, soo moet hy van in-gaen gheven vier stuyvers, ende van uyt-gaen oock vier
stuyvers maeckt t'samen VIII stuyvers, ende van cost s'daegs vier stuyvers, ende indien voorts

dan met rechte wordt vervolght, soo moeten partyen den Secretaris vanden Processe te schrij-
ven gheven seven stuyvers, ende indien dat de erffelickheyt aengaet, soo moeten sy geven
veerthien stuyvers. Item datmen in eenighe saken getuygen behoeft, moeten by den voorsz.
Vorster worden gedaeght, ende inde Bancke voorsz. moet die Schouteth den Getuyghen eenen

Eedt af-nemen, om der waerheyt getuygenisse te geven, ende dan worden sy by den Secretaris

secretelijck verhoort ende by den Secretaris geschreven, ende dat in vol gericht voor Schepenen
ende Partyen openbaerlijck uytgelesen, ende indien die Getuyghen van buyten zijn, soo moeten

Partyen den Heere van elcken Getuyghen geven eenen oude grooten, ende Partyen die hun
gemoet hebben, moeten, ende zijn schuldigh hunnen costen te betaelen. Item indien 't Proces

ten eynde bedinght wordt, indien de Schepenen de sake wijs zijn, soo wijsen sy aen hun hooft,
ende dan moeten sy Partyen dat Proces verborghen, met borghe, ende met gelde,daermededen
Secretaris mede loonen  magh,  ende den Heere vanden overhoofde, ende daer mede dat 't

Proces mede over-vueren magh, ende wederom halen magh, ende desgelijcx behoort-men oock
te doen in saken van appellatien.
5.  Item soo wie eenighe Schepenen Brieven doet lesen in Recht, het zy van erf-rogghe, oft erf-
gelde, die is den Schouteth schuldigh eenen ban, maer is aen een Jaergedinghe, soo ist eenen

dobbelen ban, ende dan wordt hy gewesen tot sijn panden daer sijn Brieven af spreecken, ende
dan moet die Heer, oft die Vorster eenen pant haelen, oft steken ten selven Genecht, ende dan
zijn sy de Heere, ende Schepenen schuldigh twee stuyvers, indien dat pandt binnen Eyndhoven

geleghen is, ende ist buyten Eyndhoven geleghen in een onderbanck, soo moeten sy den Heer.
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oft vorster van dier Banck nemen, ende gheven hem oock sijnen ban, ende eenen ouden
grooten, naer inhoudt onser Privilegie als eertijdts verleent vanden Hertogh van Brabant, ende
elck Schepene moet dan oock hebben eenen ouden grooten van buyten panden. ende dan moet
die Heer, oft Vorster van buyten Bancken leveren den Vorster van Eyndhoven, ende dan wordt
het pandt inde Recht-banck tot dry diversche Genechten  toe,  ende dan wordt het pandt
op-gewesen, ende dan wordt het pandt geveylt, ende vercocht aen den rinck vande Kercke voor
de achter-stellighe pachten, ende schaeden van recht, die daer op gegaen is, oft gaen magh met
den Heer, ende vier Schepenen naer inhout van Heeren vonnisse ende dan sijn sy schuldigh van
vonnis brief 6 stuyvers, ende naer den derden dagh magh die ghene die het pandt gecocht heeft
den bruycker vanden pande metter Heer, ende twee Schepenen af-gebieden met Sonne te
ruymen, ende daer is hy schuldigh af te geven vij f stuyvers, ende daer magh die bruycker dagh
tegen nemen indien hem dat belieft. ende daer naer niet meer, ende dan moet die Heer hem
dagh stellen ten naesten Genecht te comen. ende dies moet hy den Heere eenen ban gheven,
ende indien dan die bruycker daer teghen seght met recht, ende dat verantwoorde daer teghens
is gedaen dan sijnder gebreukt XVII ponden payements, ende die ghene die inde sake succom-
beert is den voor-genoemden breucke schuldigh.
6. Item indien die bruycker daer  niet  toe en  doet,  als  hy dagh genomen heeft, soo wordt die
ghene die 't pandt gecocht heeft in dat gebruyck van Erve gheset metten Heere, oft Vorster,
ende met twee Schepenen, ende daer af zijn sy schuldigh ses stuyvers. ende dan magh die
Proprietaris van Erve noch binnen jaers comen, indien hem dat gelieft, ende betalen die
achterstellen pachten, ende alle schade van recht die daar op gegaen magh zijn, ende aenveer-
den alsdan wederom sijn Erve, ende indien hy dat niet en doet, soo moet die cooper, oft
op-winner vanden Pandt oft Erve alst bejaert, ende bedaeght is dat doen veylen inde Kercke
daer-men dat gewoonelijck is te doene in eene herberghe daer op te sitten om te vercoopen ten
hooghsten prijse, ende als dat alsoo geschiedt is, dan is die Proprietaris daer af ontrooft ende
ont-erft.
7. Item die Schepenen moeten na dry Genechten. als die Processen gesloten, ende over-
ghegeven zijn, het vonnisse wijsen, ende indien sy dies vroet zijn ende en zijn sy niet vroet. soo
moghen sy Schepenen wijsen aen haer hooft, te weten aen de Schepenen van 's Hertoghen-
bossche, ende die ghene die succombeert magh daer eens dagh teghen nemen ghelijck 't
voorschreven staet oft hy magh appelleren, ende dat moet hy binnen den thienden dagh doen,
ende binnen den XX dagh verheffen, stellende borghen, ende panden als voorschreven is.

e. De costumen van Helmond (1547)
Vindplaats: ARA Brussel, Manuscripten Verzameling, Costumen van Brabant (inv. nr. 294 B)
fol. 131/149-134v/152v.

(Titel 1:  Van Jurisdictie, ende Criminele Saken)•

1.3. Item dat men egeen poorters van Helmondt om civile breucken oft om civile saecken
aentasten en mach tenzy dat zy wittelyck betuycht zyn den recht genoech zynde.

Titel 9: In saecke van erfftaele oft erffvoerwaerde
9.1. Iemandt hebbende geloeft voer scepenen in scepenenbrieven van erffvoirwairde den
proprietaris van dyen wesende ten achter van zeeker achterstellen pachten, compt voer scouteth
ende scepenen in eenen gebannen gedinge, doende aldaer lesen by den gesworen clercq der
bancken zynen scepenenbrieff, clagende ende croonende van gebreke van betaelinge van seker
achterstellen pachten, zoe maendt die scouteth den scepenen hoe die claeger achtervolgende
zyne scepenenbrieven zal mogen comen tot betaelinge van zynen behoorlycken achterstellen
pachten, soe wysen die scepenen dat die heere den claegere sal richten aen de onderpanden nae
uuytwysen des clagers scepenenbrieven.
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9.2.  Daernae gaet die heer oft die vorstere in den naeme van hem met twee scepenen ende haelt

een kennisse van den onderpandt ende bringet 't selffte in den recht, d'welck alzoo blyft in den
rechte gebrocht tot vier genecht toe. Geexpireert zynde de voerscreven vier genechten, zoo gaet
die vorster met twee scepenen ende presenteert 't selve kennisse van den onderpandt den

gebruyckere des onderpandts ofte hy 't wilde quyten, lossen, quyten ofte wederstaen ende

indyen gevalle die gebruyckere des onderpants 't selffte nyet en wit quyten oft wederstaen, soo

vercoopet die heer't voers. onderpandt voer scaede van rechte ende achterstellen pachten ende
blyfft dat selffte vercocht onderpant staen drie daegen daernae te lossen ende ingevalle datter

nyemant en compt die 't lossen wille, zoo leeret vonnisse der scepenen dat die claeger sal slaen

zyn handen aen den onderpandt in questie ende gebruycken 't selffte als zyn eygen goet. Des is
die heere van den landt zyn weerende warandt, behoudelyck dat't selffte onderpandt alnoch sal

staen binnen sjaers te verbueten ende t'eynde van den jaere zoe behoirt den aenleggere oft

claegere voers. 't selffte onderpandt te doen oepenbaerlyck vyelen in der kercken drie sondagen
continue d'een den anderen volghende ende stellen eenen coopdach in een der oepenbare
herbergen ende dan aldaer te buerde te stellen in presentie van twee scepenen ende laeten den

coop uuytghaen met berrender keerssen ende indyen datter meer gelt dan scaden van rechten

ende achterstellen pachten, soo moet hy wederkeeren ende indien dattet min gelt, soe pandt die

claegere voirt aen de andere goeden des gebruyckers des onderpandts voerscreven.

Titel 10: Volgen hiernae privilegien ende usantien der stadt van Helmondt van ingeboden van

erffvoirwerden van ontcommeringe der poirteren ende haere goeden in de Meyerien van
Peedelandt
10.1. Inden iersten dat men die poirteren van Helmondt die tot Helmondt buyckvast sitten oft
woonachtich zyn oft haeren goeden nergens in der Meyerien van Pedelant en mach besetten,
rasteren noch becommeren met eenigen recht oft om eenighe saecken, uuytgenomen van
houtscat d'welck den heere van Brabant aengaet oft ten waere dat die poorteren van Helmondt
mitter handt gebruecket hadde ende dan mitter versche misdaet gehouden waeren. Maer indien

die poorteren voers. om andere puncten by tichte oft eenighe saecken oft haeren goeden

gehouden oft beset oft becommert waeren dat men die tot versueck der stadt van Helmondt met

haeren brieven los ende vry ende scadeloos moeten laeten volgen.
10.2. Ende indyen yemandt hem rechts vermet op eenigen poorteren van Helmondt dat die 't
selfte moet doen voer die bancke der stadt van Helmondt ende nyet anderen bancken.b

10.3. Item zoo wie in de Meyerie van Pedelandt voir scepenen van Helmont geloeft erffvoir-
waerden in scepenenbrieven van Helmondt oft voir scepenen oft voir poorters van Helmondt

eenigh schulde geloeft. dat men die verreyckt met allen recht nae der stadtrecht van Helmondt,

all uuytgescheyden in desen die borgheren der stadt van sHertogenbossche ende die ingesetenen

der vryheyt van Sinte-Oydenroyde all naevolghende den previlegienbrieven der stadt van
Helmondt verleent ende gegonnen by wylen hertoch Jan van Brabant, wesende  van  date

duysentvierhondertendeseven.

a.    Dit kopje komt niet voor in het geraadpleegde handschrift, maar wei in de edities van Christyn. Scheffers

en Van Beusekom.
b.   In de edities hoort deze bepaling bij art. 10.1.

f. De costumen van Asten (1571)
Vindplaats: Van Beusekom, Costuymen ende usantien der Meyerye

Titel 1: Van de Maniere van Procederen in civiele zaaken ter eerster instantie
1.1.  In den eersten, soo laet die Heere met sijnen Vorsteropenbaerlijck voor alle man op eenen

Sondagh in de Kercke een Gedinghe legghen op eenen sekeren dagh t'acht oft neghen uren voor

den noen om uyt te dinghen, en gedaeght die schepenen op eenen pein ter Bancke.
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1.2.  Item soo vraeght den Schouteth die Schepenen ten selven daghe daer op Gedingh geleyt is.
oft hen kennelijck is datter Gedingh op dien dagh geleydt is van 's Heeren weghen.

i 1.3. Item als die Schepenen verklaren dat het hen kennelijck is datter Gedingh geleydt is, soo
maent die Schouteth de Schepenen oft hy al-sulcken Gedingh als in de Kercke van 's Heeren
weghen geleght is, magh bannen ende dinghen om Partyen recht te doen ende 's Heeren keuren
ende breucken te vervoorderen.
1.4.  Item die Schepenen ghemaent zijnde, wijsen aldus al-sulcken Gedinghen, als in de Kercke
van's Heeren oft Vrouwen wegen huyden tot acht oft neghen uren vroeg voor den noene geleght
is, dat die Schouteth in den naem van den Heeren oft Vrouwe 't selve Gedinghe magh bannen
ende dinghen om Partyen recht te doen ende 's Heeren breucken ende keuren vervoorderen,
alsoo verre als recht is.
1.5. Item soo bant die Schouteth 't selve Gedinghe, achter-volghende die Schepenen
Vonnisse.
1.6.  Item als eenighe Partyen alsdan malkanderen in Recht willen betrecken, soo laeten sy hen
die Weder-partye by den Vorster gedaeghen. ende ten Genechtdaeghe goets tijdts voor den
Genecht-dagh geeft die Aenlegghere aen de Verweerdere ticht ende aenspraecke van 't ghene
hy sijn verweerdere eysschende is.
1.7. Item daer teghens die Verweerdere versoeckt dagh van Recht ten naesten Gedinghe oft
Genecht-daghe, ende copye uyt die aensprake om sijn antwoort daer tegens te maecken.
1.8.  Item als die Verweerdere geantwoordt heeft, soo worden partyen geadmitteert tot thoon,
oft die doet sijn redenen van Replijck ende principael waerheydt, daer af die selve aenlegghere,
ofte hem belieft, magh hebben dry termijnen, producerende en de documenten exhiberende.
1.9. Item die Verweerder wort daer teghens vergunt oock dry termijnen van Duplijcque, oft
principael waerheydt te leyden. daer hy sijn getuyghen in magh produceren. en de documenten
exhiberen.
1.10.  Item soo magh die Aenlegghere noch dienen twee termijnen van schut-waerheyt. aldaer
die aenleggere sijnen getuygen oock inne magh produceren.
1.11. Item den Verweerder wert van gelijcken daer teghens termijn dagh vergunt, ende die
schut-waerheydt gesloten zijnde, soo dient die Aenleggere eenen termijn. oft in noodt twee
termijnen van Salvatien, daer teghens die Verweerdere oock sijne Salvatien magh produceren
ghelijck die Aenlegghere oock ghedaen hadde,  ende  oft het noodt dede teghen Partyen
malkanderen noch eens te moghen reprocheren, ende alsdan in de saecke gesloten zijnde, wort
Vonnis ende Recht versocht.

De maniere van procederen in de tweede Instantie
1.12. Item als Vonnisse diffinitief gewesen is, soo magh die gecondemneerde procederen
teghen 't selve Vonnis in materie van Contradictie met termijnen als voor. maer wordt eerst met
een appoinctement daer toe gewesen.
1.13.  Item als die Contradictie oock gesloten is, ende daer nae Vonnis diffinitief in materie van
Contradictie oock gewesen is, en bevindt hem die Contradicteur als-dan noch gegraveert, magh
als-dan appelleren aen sijn wettig Over-hooft, ende die Camer van Cuyck, ende moet die
Appellatie geschieden binnen thien daghen nae den Vonnis ende die alsdan verborghen, ende
nae dien Vonnisse moeten Partyen hen reguleren.
1.14. Item voorts offer Partyen yemants dede gedaeghen ende die gedaeghde en compareerde
ten selven daghe niet, ende hem aenspraecke gegeven wordt, soo wordt die gedaeghde verstee-
cken ende gecontumaceert met eenen lesten Vonnisse.
1.15.  Item die Schepenen wijsen alduster manisse des Schouteth, ten versoecke van Partye, soo
wien goets tijdts voor het Ghenecht by den Vorster gedaeght ende niet compareert, soo recht is,
dat die versteken sal wesen met een leste Vonnis daer-en-boven oft beneden mede winnen ende
verliesen magh, ten zy dat dien gedaeghde nootsaeckelijcke oorsaecke by brochte, dat hy ten
selven Ghenechte niet en mochte compareren.
1.16.  Item ten Genechte daer nae, soo wordt die gecontumaceerde weder in rechte ontfanghen
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salvo dat hy sijne Contumacie purgeert ende betaelt twee stuyvers van kosten van Retardatie,
die daer op geloopen zijn, ende ingevalle die selve sijne Contumacie niet en purgeert,soo wijsen
die Schepenen ten versoecke van Partyen ter manisse des Schouteth aldus, dat die gene Peeter,
Pauwels etc sijn Vonnis van Contumacien ter executie soude stellen op die gecontumaceerde
soo recht is.
1.17. Item als-men het Vonnis ter executie doet stellen, daer magh die gecontumaceerde noch

eens dagh teghen nemen, ende procederen alsdan met termilnen als voor totter Vonnisse

diffinitief toe.
1.18. Item die met Schepenen-brieven wil procederen, ende ghebreckelijck is van quader

betalinge, die brenght sijnen brief in der Bancke oft sijn gemechtight, ende doet den selven

gherichtelijck publiceren ende lesen, soo maent die Schouteth hoe Peeter, Pauwels, sal komen

met recht tot satisfactie van betalinge van sijnder achter-stellen. verscheenen pachten.
1.19. Item die Schepenen daer op gemaent zijnde, wijsen aldus, dat by Heer, Peeter, Pauwels

voorschreve'n, rechten soude aen sijne onder-panden in sijne Schepene-brieven begrepen, soo
recht is.

Van Proceduure by Opwinninge
1.20.  Item nae dien Vonnisse soo steeckt die Vorster, in presentie van Schepenen ende Partyen

pandt op die onder-panden in den Schepenen-brief begrepen staende.
1.21. Item nae den Vonnisse brenght die Vorster 't selve gesteecken pandt in Genechte. ende

soo maent die Schouteth den Schepenen het Vonnisse over die panden, ende die schepenen daer

op ghemaent zijnde, wijsen aldus die panden die in de Vierschare gekomen zijn, datmen die

manen sal ende kerven, dat sy haere volle Genechte hebben nae onser Bancken recht, ende

alsdan roept men, dat pandt oft panden worden alsoo tot vier Genechten in recht gebracht, ende

als sydry h vier Genechten hebben gehadt ende vier Creppen, sonder dat die op-genomen wordt

oft worden, gaet dan voorts alsoo als recht is.
1.22.  Item soo soeckt die Partye aen de Schepenen, oft 't selve pandt oft panden niet en hadden

vierGenechten ende vier Creppen, ende alsdie Schepenen verklaren jae, soo begeert die Partye
van de Schouteth gemaent te hebben hoe-men 't selve pandt oft panden voorts met recht sal

moghen slijten ende vercoopen mette achter-stelle Pachten ende schaden van recht, die Schepe-
nen gemaent zijnde wijsen aldus, datmen 't pandt oft panden opnemen sal, ende ten hooghsten

vercoopen voor achter-stelle pachten ende schaden van recht, schietter over dat-men wederom

keeren sal, ende ontbreeckter dat men voort panden sal. ende dat men den ghever bieden sai,

heeft het eenen gever, ende voorts voor dry herbergen ende den Rinck van der Kercke alles

metter goede waerheyt also als recht is.
1.23. Item en is alsdan niemandt die het voorschreven pant oft panden coopt, soo neemt die

Heere alsdan dien coop, ende geeft den selven coop alsdan weder over die ghene die gebreecke-

lijck is van sijne achterstelle Pachten ende die't pandt heeft doen steecken in den selve coop. als

hy dat gekocht heeft.
1.24. Item des Genechts daer naer volgende, soo doet Partye den Schouteth ende Schepenen
wederom maenen hoe-men 't selve pandt oft panden voort met recht soude slijten om tot
betaelinghe te komen, soo wijsen die Schepenen aldus, dat die Heere van den Lande 't selve

op-gewonnen pandt oft panden Partyen sal vryen ende leveren, achtervolghende sijns Schepen-

doms brief nae alder Usantien ende gewoonten alsoo als recht is.
1.25.  Item dan passeertmen den Vonnis-brief van het ghene daer gerichtelijck geschiet is.
1.26.  Item na dien soo doet die Parthye hem in sijne op-gewonnen Erve metten Heere ende in

presentie van Schepene setten, ende die gebruycken daer van geboden worden van den aen-

vanck ende na dien magh 't selve opgewonnen Erve oft panden in dry verscheyde Sondaghen
naest den anderen openbaerlijck in de Kercke doen veylen om te vercoopen ten hooghsten
prijse ende eenen koopdagh gestelt in een Herberghe om 't selve ten hooghsten te vercoopen,

ende wordt als-dan een keersse aen-gesteecken, ende dry-mael by den Vorster uytgeroepen soo
wien eenigh toe-segghen oft recht hadden op't voorsz. op-gewonnen Erve oft Panden dat hy nu

komt spreken, en swijghe hier naermaels.
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1.27.  Item ingevalle alst dan niet verkocht en wordt ende uyt-gaet met brandende keersse,
magh die gebruyckelijcke Partye 't selve op-gewonnen Goet, Erve oft Panden aen hem houden,
ende staet een jaer ter verbuete.

Titel 2

De Maniere van Procederen in persooneele Actien
2.4. Item oft Partyen malkanderen seeckere geloften gedaen hadden van gereede schulden
voor Schepenen, tot eenen seeckeren daghe te betaelen, ende die gelover sijn gelofte niet
voldoet, soo doet die Partije sijnen ghebreckelijcken ghelover metten Vorster die wete doen,
dat hy tegens hem Heere Schepenen conden gerichtelijcken souden leyden oft laeten lesen,
ende die geleydt oft gelesen zijnde, wijsen die Schepenen door manisse des Schouteths, ende ten
versoecke van Partye aldus:
2.5.   Dat die Heere, Peeteren, Pauwelsen ofte den gebreckelijcken Partye richten souden aen
die gelover oft zijne goederen achter-volgende die Schepenen conde voor Schepenen gepas-
seert, alsoo als recht is.
2.6.  Item soo richt die Vorster met die Acte aen die gelover oft sijne goederen, ende daer maghdie gelover dagh teghens nemen d'aen-gericht genomen zijnde, en doet die Partye metten
Vorster de wete doen dat hem by den Heere door manisse der Schepenen daer dagh tegensgestelt is, ende alsdan moghen Partyen met recht ende met termijn procederen als vooren in
materie van Contradictie.
2.7.  Item als een van Partyen in die kosten wordt gecondemneert, soo geeft die Triumphant op
eenen Dingh-daghe oft Genecht-daghe sijn costen over, ende doet sijne gecondemneerde
Wederpartye metten Vorster die wete doen, dat hy de costen over-gegeven heeft, ende dat hy
hem vergunt copye uyt den selve ende dagh over 14 daghen oft ten naeste Genechte, dat hy daer
op af-schrijve ende diminuere, ende die diminutie gedaen zijnde, soo taxeren die Schepenen de
costen van rechte, ende wijsen des anderen Genechts nae, indien hy die costen niet en betaelt,
dat die Heeren die Partye Triumphant die getauxeerde costen ter executie soude doen stellen op
die gecondemneerde, aldaer die selve alsdan voorder egeenen dagh tegens vergonnen wordt,
maer worden die costen te hoogh oft leegh getauxeert, mogen die Partyen daer af appelleren aenhaer wettigh Over-hooft, die hem daer mede gegraveert bevindt.
2.8. Item soo wanneer eenighe Goederen beslaghen worden, geleghen onder onsen Bancke
ende Heerlijckheydt van Asten voorsz. ende die Proprietaris derselver waer buyten residerende
ende woonachtigh, soo doet die Vorster van Asten, den Vorster de wete, aldaer die Proprietaris
woonachtigh  is,  om die Proprietaris voorts die wete  te doen  dat  sij n Goederen bestaghen zijn,
ende dat hy die wendet, comt die Proprietaris als-dan niet oft sijn ghemechtighden, soo
procedeert-men op die voorsz. beslagene Goederen met aensprake Contumacie-vonnisse, om
die Contumacie ter executie te stellen, ghelijck als die voorgaende Procedueren gestelt zijn.

g. De costumen van Geldrop en Heeze en Leende (1571-1573)
De costumen van Geldrop en van Heeze en Leende zijn gelijkluidend. Daarom wordt hier
volstaan met een weergave van (passages uit) de costumen van Geldrop. Vindplaats: Van
Beusekom, Costuymen ende usantien der Meyerye.

2. Item ten iersten dat Jaer-gedinge dinght die Schouteth van jaere tot jaere altijdt in die
weecke daer die Octave van Derthien-dagh in komt, oft in die weecke daer naest-volgende in
soester vuegen, dat die Schouteth geen leste Vonnisse en maent, oft ten wort oock by die
Schepenen niet gewesen die Octave van Derthiendag en moet voorby ende gepasseert zijn, in
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welcken Jaer-gedinge die Schouteth dinght drie daghen lanck continuelijck achter malckande-

ren volgende, ende maendt ten lesten daghe altijdt een leste Vonnisse, ten waer dat hij een

wettige oorsaecke hadde  waar  door  dat  hy 't achterliet te maenen,  oft  oock te dingen 't selve

Jaer-gedinge soo voorschreven is; ende aen 't selve Jaer-gedinge zijn alle schaden, kosten ende

breucken dobbel.
3. Item ende nae desen Jaergedinge geleden zijnde vijfthien daghen soo helt die Schouteth

altijdt sijn Genechten, dingende van vijfthien daghen tot vijfthien daghen, ten waere dat hy

eenigh, wettigh letsel oft oorsaecke hadde waeromme dat hy't niet en dinghde oft gedingen en

konste, ende die Schouteth moet altijdt ten minsten vier Schepenen hebben eer hy gedingen kan

oft magh, ende te dingen in manieren soo dat geleeght is, ende moet in die Kercke van Geldrop
geleegt zijn by den Vorster oft by den geenen des macht hebbende te leggen.

4.   Item als een Renthier oft Heffer heffende Rogh-Renthen oft Gelt Renthen heeft sijnen Brief
doen lesen door gebreck van betaelinghen sijns Pachts. dan wijsen die Schepenen door manisse

des Schoutens voor Recht dat die Heer hem N. Richten sal oft een pandt verleenen oft leveren

sal op sijn onderpandt nae inhouden des Briefs, daer hy dat bewijsen kan hem tot sijns Recht,

behoudelijck eenen yegelijcken sijns Rechts, ende van dien lesen heeft die Schouteth eenen

stuyver voor sijnen ban. ende die Secretaris eenen halven stuyver, ende dan gaen twee Schepe-

nen met den Vorster, ende halen een pandt, ende dat pandt leveren sy den geenen die die
onbetaelde Renthen heffende is en maenende, welck sy haelen op sijn onder-pandt, waer af elck

Schepen heeft een blanck ende den Vorster een blanck.
5.  Ende dan komt die Heffer des Pachts ende brenght dat pandt in Recht, sijn drie Genechten

achter malckanderen volgende, ende ten derden Genechte wijsen die Schepenen door maenisse

des Schouteths voor Recht, dat N. die Heffer des Pachts dat pandt bieden sal den ghenen daer hy

dat af gekreghen heeft, vindt hy hem binnen mijns Heeren Landen, ende en vindt hy hem niet

soo sal hy 't hem bieden tot sijnen geweer, heeft hy een geweer, ende heeft hy egeen geweer, soo

sal hy t' hem bieden aen den Rinck van der Kercken, wordet gequeten hy sal't sijn nemen, ende

(en) wordet niet gequeten hy sal 't verkoopen voor't geen (dat) hy daer aen heeft, ende setten

hem den los op den derden dagh ende al met goeder-waerheyt, welck bieden moet geschieden
drie dagen voor't naest-volgende Genecht, ende daer af hebben die Schepenen elck een blanck

ende die Vorster oft Cooper een blanck.
6. Ende dit aldus gedaen wesende, ende als dat pandt geboden is den geenen die dese Gelt
Renthen oft Rogh Renthen schuldigh is, ende brengende 't selve pandt in Recht, soo gebiedt die
Schouteth van 's Heeren wegen den Gelder oft Gebruycker van den selven onder-panden op
eenen seeckeren peen, waer af die Schouteth heeft seven stuyvers, ende indien dese Gelder oft

Gebruycker van den onderpande niet en laet sijn bruycken, soo gebiedt die Schouteth hem af op

eenen meerderen peen andermael, ende dese op-wenninge aldus gedaen zijnde soo verhuert

dese Evictoer (soo verre hy wilt) 't selve onder-pandt een jaer ten hooghsten in presentie van

schepenen, ende 't selve onderpandt, als dat een jaer verhuert is geweest, ende het jaer van

verhueringen is om gaen, soogaet dese Hefferende Opwinder, ende doet het selve Onder-pandt
drie Sondaghen achter-malckanderen volghende ten Bossche ter payen veylen ende verbieden

om ten hooghsten te verkoopen, assignerende die Herberghe ende den dagh, daer dese Op-win-
der op 't selve Onder-pandt sitten sal om ten hooghten te verkoopen, desghelijcken soo moet

oock die Evictoer oft Op-winder't selve Erf oft Onderpandt oock in der Kercken van Geldrop,
oft daer-men sulcken veylinge gewoonlijck is te doen, den Vorster openbaerlijcken drie Sonda-

ghen achter-malckanderen volgende  doen veylen, assignerende die Herberge  ende  den  dagh,

dat men daer op sitten sal om ten hooghsten te verkoopen ghelijck 't ten Bossche ghedaen is,

dattet accordeert op eenen dagh, ende ten selven daghe sal die Evictoer oft Op-winder op 't selve

op-ghewonnen Erve in presentien van twee Schepenen van der Bancken (sitten) ende verkoopet
openbaerlijck ten hooghsten ten aenkomen ende af-gaen van alle Man, ende laet openbaerlijck

daer af eenen slagh uyt-gaen met uyt-ganck van eender bornender kerssen.

7. Om Geld-schulden ende andere Actien met Recht te vervolgen

Item een Creditoer oft die gheene, die wettelijck Schulde oft Actie ende oorsake op eenen

270



anderen heeft oft pretendeert te hebben, die gaet ende doet sijnen Schuldenaer, daer hy dese
Actie oft Schulde op heeft, by den Vorster dagh doen 's daeghs te vooren goets tijdts met der
Sonne-schyn voor het Genecht voor hoeft, ende anders niet. oft tot sijnen geweere met
protestatien van Schepenen. ende desen dagh aldus gedaen zijnde soo komt dese Aenlegghere
ende gheeft sijnen Verwerdere Ticht ende Aenspraecke ten naesten Genecht-daghe. ende dan
is dese verwerdere gehouden ende verbonden, soo verre die schulde is bedragende onder de
thien gulden mede te antwoorden. oft wort met eenen lesten Vonnisse gecontumaceert ende
versteecken van antwoort: maer gedreeght die schulde meer dan thien gulden, oft datter den
Eedt in geleghen is. soo heeft die Schuldenaer dagh van beraedt veerthien daghen, om ten
naesten Genechte te antwoorden, ende indien hy dan niet en antwoort soo wordt hy gecontu-
maceert oft versteecken met eenen lesten Vonnisse, ende indien een Verwerdere wort gecontu-
maceert oft versteecken met eenen lesten Vonnisse door qualijck toesien, oft dat hy wettelijcke
oirsake heeft  ofte en konste niet present gewesen  om te antwoorden,  die  magh  gaen  ende
presenteren kosten van Retardatien (soo verre daer eenige zijn) ende midts weygeringhe van
ontfangen magh hy de selve kosten stellen onder die Weth met presentatien te meerderen ende
te minderen nae Taxatien van Schepenen, ende midts soo doende wordt die selve gecontuma-
ceerde ontfanghen in Recht.
8. Item als daer Aenspraecke ende Verantwoorden gebeurt sonder Contumacie, ende Lis is
gecontesteert, soo exhibeert die Aenleggere Replijcke met eenen Genechte, ende die Verwer-
dere exhibeert Duplijcke oock met eenen Genechte sonder meer Genechten daer op te
hebben.

9.  Nae desen soo leydt die Aenlegger principael waerheydt. op welcken termijn die Aenleggere
heeft drie Genechten, ende indien hy kan een wittige oorsaecke ge-allegeren. soo wordt hem
den vierden termijn ex gratia toegelaten, ende als die Aenleggere sijn principael waerheyt heeft
geleydt, soo leydt die Verwerdere oock sijn principael waerheydt met drie Genechten. als die
Aenlegger heeft gedaen, ende. indien des noodt zy. soo wordt hem het vierde Ghenecht ex
gratiA toegelaten en gegeven.
10. Daer nae leyden sy schut waerheydt te beyden zijden die Aenleggere voor. ende die
Verwerdere nae, elck met drie Genechten, ende by dien dattet noodt zy, soo wordt hen, ende
elcken van hen, het vierde Ghenecht ex gratia geconsenteert nae desen, soo beyde elck hen
salvatie; die Aenleggere voor met drie Genechten ende het vierde ex gratiA wordt hem toe-
gelaten, ende desgelijckx die Verwerdere nae leydt oock salvatie met drie Genechten, ende het
vierde wort hem toegelaten ex gratid. nae desen soo exhiberen die Aentegger op voor een
Genecht sijn conclusie, sonder meer Genechten daer op te hebben, ende sluyt daer mede, ende
desgelijcken soo exhibeert die Verwerdere oock sijn conclusie op een Genecht, ende sluyt daer
mede in toto, ende begheeren te beyden zijden Vonnis ende Recht.
11.  Item dan aengaende der materien van Reconventien is geordonneert (ghemerckt de selve in
onser Bancken niet veel geuseert en is) dat die Aenleggere reconventionael (soo verre het twee
verscheyden saecken zijn die conventie ende die reconventie, die een niet uyt den anderen
spruytende) sal gehouden ende verbonden zijn den Aenleggere conventionael dagh te doen
doen by den Vorster, eer hy hem Ticht ende Aenspraecke sal moghen geven in materien van
reconventien, ende dan sullen die Schepenen die saecken moghen eenen vonnisse beslichten,
oft die materie conventionael  voor,  ende die materie reconventionael  nae,  soo  sy dat sullen
bevinden na Recht te behooren, nae ghelegentheydt van der procedueren sonder dat  sy
gehouden sullen zijn, dat t'eenemael te moeten vonnisselijcken beslichten, ghebruyckende daer
inne henne discretie.
12. 1tem ende indien daer een vonnisse is gewesen ten achter-deel van den Aenlegghere oft
Verwerdere, ende dese, die succumbeert oft verliest, wilt segghen. dat hy gegraveert is metten
selven vonnisse, soo magh dese Succumbent contradiceren midts dagh ende Recht daer tegens
te nemen, ende hem den dagh ende Recht by den Schouteht geset zijnde soo moet die
Triumphant den Succumbent Ticht ende Aensprake geven ten naesten Genechte in materie van
Contradictien, ende dit aldus gedaen zijnde, soo heeft die Verwerdere in deser materien van
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Contradictien dagh ende beraet om te antwoorden ten iersten Genecht-dage daer naestvol-

ghende, ende dan moet hy antwoorden op 't versteeck, ende dan procederen sy voorts in deser
materien van Contradictien van Genechte tot Genechten soo sy in die ierste instantien ghedaen
hebben, ende indien dese Contradicteur ander-mael geraeckt te succumberen ende te verliesen,
soo  brueckt hy seventhien ponden, die thien ponden  voor den Heere  ende die seven ponden
voor die Schepenen, ende sal eens dagh hebben ende niet meer, want die eens dagh heeft gehadt
en magh niet andermael dagh hebben, noch oock en magh niet gestaen in materien van
Contradictien met te stellen kosten van Retardatien.
13. Item indien daer een Vonnisse is gewesen ten achter-deel van den Aenleggere oft Verwer-
dere, ende die Succumbent wilt seggen te wesen gegraveert met den selven Vonnisse, soo magh
hy binnen thien daghen appelleren aen die Eerweerdighe Heeren Schepenen van 'sHertogen-
Bossche als het wettigh immediaet Over-hooft, ende moet dese Appellatie verheffen binnen
dertigh daghen met Gelt pandt ende Borghen, settende soo veele gelts die Appellant, daer-men
't selve Proces mede magh brenghen aen't Hooft, ende aldaer die Heeren betaelen ende weder
laten komen, ende den Schrijver loonen van sijn schrijven, ende binnen dertigh daghen hem
bedwinghen hoe hy aen 't Hooft soude komen, ende anders is die Api)ellatie nul, machteloos
ende van onweerden, ende moet die Appellatie sijnder Conter-partyen den behoorlijcken
weete doen doen by den Vorster, soo verre Appellatus niet teghenwoordigh en is geweest doen
hy appelleerde, binnen behoorlijcken tijden.
14. Ende indien die Schepenen 't selve Proces niet wijs oft vroet en zijn, om daer af een klaer
Vonnisse te wijsen, soo wijsen die Schepenen dat aen het Eerweerdigh Over-hooft die Schepe-
nen van 's Hertogen-bossche, om daer af geleert te worden, ende dan soo moeten Aenleggere
ende Verwerdere te samen soo veele gelts setten, daer-men 't selve Proces oft leeringhe mede
betaele aen die Eerweerdighe Heeren, overdraeghe, ende weder laet komen.

16.  Ende want nu is in deser Bancken bracht, dat die Aenleggere dient van aenspraecke, ende
die verwerdere van antwoorde, ende oock van waerheden, als principael waerheydt, schut
waerheydt, oft oock salvatie, sonder die schriftelijck te exhiberen, oft over te geven, is daer-

omme geordonneert, dat die gheene, die alsoo dient, het zy van aenspraecken, van antwoorde,
oft waer af dattet zy, sal gehouden ende verbonden wesen 't selve in scriptis over te gheven drie
daghen voor't naest-volghende Genecht, oft soo langh daer voor, dat die Wederpartye daer af
goedt tijdts copye magh hebben, ende by foute van dien, soo sal 't soo veele wesen oft hy't niet
gedient en hadde.
17.  Item die yet gheteeckent wilt hebben in 't Memoriael oft verbael moet gheven van elcken
teeckenen eenen halven stuyver half voor die Schepenen ende half voor den Secretaris. Ende
van elcken Acten, het zy van Vonnis, Appoinctement oft van Contumacien, geeft-men twee
stuyvers, half voor die Schepenen ende half voor den Secretaris, ende van Contumatien door 't
leste Vonnisse geeft-men eenen stuyver, half voor die Schepenen ende half voor den
Secretaris.

19. Ende wanter nu veel versuecken worden overgegeven. is geordonneert, dat indien die
versuecken sulckx zijn, datter die Weder-partye op behoort te worden verhoort, dat-men op
sulcke versuecken niet appoincteeren en sal, Partye advers en sal tercontrarien daer op verhoort
worden, eer-men api,oincteeren sal, ende ook versuecken, die van swaeren saecken zijn daer
vele aen hanght, oft van duysteren saecken, dat-men die beslichten sal met dach ende Recht,
met Aenspraecke ende Verantwoorden ende oock waerheden, ende niet met versuecken

desgelijcken als daer Aenspraeck ende Verantwoorden is gebuert, ende komen alsdan met
versueck incidentael datmen daer op niet appoincteren en sal (soo verre die gheheele saecke
daer aen hangt) men sal 't selve suspenderen ende continueren tot den eynde van den Proces,
ende dat men 't alsdan t' samen Vonnisselijcken beslichten sal.
20. Item dan aengaende van yemanden dagh te setten tegen een Vonnis, appoinctement
versueck oft Executie, oft waer teghen dattet 't selve zy, dat moet alleen die Schouteth van 's
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Heeren wegen, ten waere dat hy den Vorster oft eenighen Schepen die macht hadde gegeven.
ende dat dagh setten moet geschieden in presentien van twee Schepenen, oft ten is van geender
weerden.

21.  Item het gebuert somtijdts, dat nae dien Aenspraecke ende Verantwoorden gebuert is, dat
die Aenleggere oft Verwerdere leydt met eenen oft twee Genechten allen 't geen dat hy weet te
allegeren oft te produceren, ende sluyt daer mede in toto, begheerende Vonnis en Recht, ende
dan komt die Conter-partye, ende wil sijn vol Genechten hebben, op sijn principael waerheyt,
op sijn scut-waerheyt, ende op sijn salvatie, om dat hy den tuer ende dielay soude hebben, is
daerom geordonneert, als die een aldus heeft gesloten in toto, dat die Contre-partye en sal daer
naer niet meer hebben dan drie Genechten, ende het vierde ex gratiA, ende niet meer, ende sal
alsdan gehouden zijn oock in toto te sluyten, ten waere dat hy wettige oorsaecke hadde den
Recht genoch zijnde, dat hy niet gesluyten en konst, ende niet langher dilay oft uytstel te
hebben, op dat sy eens ten eynde moghen komen.

23.  Item dat die Schouteth geen gast-gedingen dingen en sal voor luyden in der Heerlijckheyt
woonende, oft die in der Heerlijckheyt van Geldrop Goeden Erigoeden hebben ligghende,
ende hebben aldaer gemechtighden oft Procureurs, mer alleen voor den reysenden buyten Man,
voor luyden hebbende in hennen huysen groote Comenschappen onder handen om die te
vervolghen, alsoo dat sy uyt hennen huysen niet en moghen blijven, ende verderffelijck goedt
aengaende, oock aengaende saecken daer lijf ende leven aen hanght.
24. Item dat die gheene, die aen 't Recht te doen hebben, ende aldaer komen, niet en sullen
atdaer teghen malckanderen staen kijven, malckanderen injurierende met luyder stemmen, die
heel Banck stoerende, mer, soo dickmael sy sulcks doen, salse die Schouteth calengieren,
hebbende die Vorsters daer toe, dat sy den gheenen, die sulcks doet, terstont sullen afnemen
den hoedt oft ander panden, ende sullen moeten gheven t'ekker reysen twee stuyvers, eer sy
hen panden sullen weder moghen hebben, ende dat niemandt aen't Recht en sal mogen komen
met wapen als werpbijl oft dierghelijcken, op die verbuertenis desselfs wapens oft werpbijls etc.
dat hem sal af-genomen worden by den Vorster.
25. Item dat niemandt eenen anderen en sal moghen onderstaen aen 't Recht in saecken, die
hem principaelijck niet aen en gaen, sonder van den gheenen, die hy onderstaen wilt, te hebben
Procuratie, anders sal 't selve onderstaen wesen van onweerden.

h.  De costumen van Sint-Oedenrode (circa 1600)
Vindplaats: KB 's-Gravenhage, Costumen, ordonnanties, privileges, statuten en leenrechten
van Brabant, stad en Meierij van 's-Hertogenbosch (nr. 131 B 35) fol. 212-234v.

Tite!  1.  In den  irsten van offitie,  jurisdictie ende andere administratie van justicie
1.1. Binnen der voers. vrijheyt zijn twe officieen, waer aff die irste is d'offitie van den
hooghenschouteth van Den Boissche, den welcken zijn ghecommitteert crimineele saken die
geperpetreert worden in de voers. vrijheijt.
1.2. Ende d'ander is d'offitie van den schoutent van Peelandt, den welcken bevolen is kenisse te
nemen van alle civiele saken die gebueren binnen der voers. vrijheijt.
1.3.   Item is geordineert binnen dervoers. vrijheijt seven schepenen alle jaer binnen deroctaven
van bamisse te vernieuwen, continueerende ende daer aen laetende twe van de oude
schepenen.
1.4. Den welcken seven schepenen bevolen wordt de administratie van der justicien in crimi-
neele ende civile saken binnen der voers. vrijheijt.
1.5.  Item van simpel contumacien teghens partijen geobtineert omme den gecontumaceerden
in recht te wordden ontfangen, soe wijsen die schepenen door manisse des schoutets hem daer
toe, midtsdien dat die gecontumaceerden betaelt die costen van retarditien.
1.6. Die vrijheijt van Sinte-Oedenrode heeft previlegie omme te moghen bij haeren voirstere te
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doen innegebieden alle die ghene die voer schephenen van Roede 't sijn brieven oft andersins

voir heure poirters gelooft hebben. Welcke innegebodt gebuert alle Peelandt doer ende wiene

daer inne gebreckelijck wildt, die bruckt aen de heere XV stuijvers III oirt.
1.7.1tem in de vrijheijt Sinte-Oedenroede heeft mediaet hooft van Peelandtvan deesen dorpe
hier naebeschreven, te weetene die banck van Schijndele. Vechel, Erp, Arlebeeck, Stiphoudt,

Lieshoudt, Bakel, Doeren, Lierop, Nunen, Geruwen, Wetten, Tongherle, Son, Bruegel ende
Liemde, soe verre daer eenighe vonnisse te hoeve geweesen wordden ofte geappelleert coemen

Sinte-Oedenroede onder mannen van leen,

1.16. Item van egheen schepenen, secretarissen off griffier eenighe advijse moghen geven in
processen voor schepenen hangende noch partijen raden van 't ghene sij te doen hebben ende

indien schepenen eenighe advijsen voer beginsel van den processe gegeven hadde, soe sijn sij
schuldich hen te absenteren als men die sal visiteeren.
1.17. Item dat niemandt d'offitie van de procureurschappe bedienen en mach sonder consent

van de weth.

Titel  3:  Van  arrestamenten
3.1. Die schouthet ofte dienaren van den justicien en mogen 't goet van eenen poirter van Sinte-

Oedenroij nijet arresteeren binnen der vrijheijt voer eenighe schulden oft actien. ten waere dat

selve bij vonnisse der heere schephenen also geordineert waer oft dat die gheene die 't
arrestement begheert 't selve goet sijn makende woude ofte seijde daer aen paert oft deel te
hebbene, ten waer oick dat daer merckelijcken inditie ende presumpsie van fugitijffschap

waren, welcke arrest nochtans moet geschieden met voergaende consent van den withouderen.
3.2. Eenen credituer bevijndende zijnen debituer ende en conde den voirster nijet crijgen ofte
andersins waer beduecht dat die selve hem soude ontwijcken, soe mach die selve sijnen debituer
aenverden in presentie van getuijgen ende leveren den heere.
3.3.   Item die schouthet offdienaren versoicht sijnde omme eenen vreemden off zijn goet vooer
oghen weesende te arresteeren ende het selve nijet doen en wilde oft nae het arrestement

gedaen den man ofte 't goet liet ghaen ofte versteken sonder den credituer nijet genoech versien

te zijn, die moet respondeeren ofte betaelen die schult daer voor het besetsele oft het arresta-

ment gedaen is.
3.4. Item die eenich goet binnen sijnre woninghe off bewaernisse beset off gearresteert ende
den selven  last  van 't selve te bewaren aennemt ende daeren wech  doet oft versteeckt,  is
schuldich te verantwordene ende inne te staen voor de schult ofte actie daer vooer het selve goet

beset was.
3.5. Item een vreempt persoen athier beset, moet in den ijseren gaen totter tijt toe hij goede
ende sufficiente borghen gestelt sal hebben van van hier te recht te staen. 't recht te verwachten

ende 't gewijsde vooldoen, ten waer dat hij zijn debovier gedaen hebbende egheen borghe

gecrijgen en conde ende dat die wethouderen considereerende die gelegentheyt van der saken

ordineerden dat hij gestaen soude met cautie juratoir ende zijnen eedt.
3.6.  Item een vreempt persoon willende eenen anderen vreemden persoon ofte sijn goet alhier

doen besetten ofte in recht betaelen, is schuldich terstont voor schoutent ende schephenen

boirghe te stellen met poirteren deeser vrijheijt goet genoech weesende, nae gelegentheyt ende

goet van der saeken, voor alle costen ende schaden die de vrijheijt van Sinte-Oedenroede ofte
haren porteren ende inwoonderen ter cause van den voers. arrest ofte rechtvoirderinghe soude

moghen toecoemen, welcken boirghen sijn schuldich die selve boirchtoichten te stercken soe
dickwils als sij van schephenen daer toe versoicht sullen wordden.
3.7. Item egheen ingesetenen van Sinte-Oedenroij en mogen malcanderen buijten huer bancke

nergens arresteeren 't sij in de stadt van Den Boische ofte elders van egheenderlije saken, maer

moeten malcanderen convenieeren voer haer banck daer onder sij gheseten zijn ende naehan-

gende heuere previlegien hen daer toe verleent.
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3.8. Dat nijemandt valide eens anders penninghen ofte goeden arresteeren off belaesten en
mach, tensij dat die schouthet ofte dienaer ierst sij blijckende penninghen blincken off die
goeden die souden wordden gearresteert oft tenminsten die schult behoert te bekennen van de
ghenen die de selve penninghen onder hem heeft ofte schuldich is ende ingevalle van arreste oft
beslaech in andere manieren dan voers. is gedaen zijnde en is van egheender werden, met oick
alle 't ghene dat daer uuijt ende naevolgende is.

Titel  18:  Hoemen op  die gueden  van  eenen  debituer  behoert  te  procedeeren
18.1.  Als een schuldenaer belast met schulden fugitijff off afflijvoch wordt, egheen erffgenae-
men hebbende die sijn goeden metten lasten van den schulden willen aenverden, soe sijn die
creditueren indien sij egheen schepenenbrieven van sulcken huere schult en hebben van sulcken
schuldenaeren om tot betaelinghe van heuren schulden te coemen, gehouden met schouthet
ende schepenen hen in die erffgueden te laeten setten ende den ghenen die daer toe gerecht
soude moeghen weesen inthimatie te doene, ofte andersins openbaerlijcken ter peijen bij
publicatie ende gedaeghinghe ende dan met recht daer op te procedeeren bij aenspraeke, om
alsoe vonnisse daer toe te obtineeren ende uuijt crachte van den selven vonnisse met opwin-
ninghe van den goeden procedeerende naevolge de statuijten ende ordinantien daer op
gernackt.
18.2.  Item een credituer willende procedeeren op mobile ofte haeffelijcke ende gereede goeden
van sijnen schuldenaer, moet de selve goeden bij eenen van der dienaeren van der groender
roeden deeser stadt doen nemen in arreste ofte beslaen ende wordt bij den schouthet eenen dach
van recht gestelt ende bij sijnen dienaer geteeckent, van welken beslach ende dach van recht die
credituer een geintheresseerde wittige inthimatie moet doen doen hetsij bij een van den voers.
dienaeren off bij der stadtbrieven off andersins bij openbare publicatie te puijen aff ende ten
daghen dienende, soe moet die credituer bij aensprake op de voers. goeden procedeeren ende
een vonnisse vercrijghen ende vonnisse hebbende, wordt van den selven goeden eenen coop-
dach gestelt, daer aff oick publicatie ten gewoonlijcken tijden geschiet ende ten coopdach
dienende wordden alsulcken goeden openbaerlijck bij den schouthet inne teghenwoirdicheijt
van schephenen vercoicht den ghenen daer meest voer biedende.
18.3. Als alsulcke insettinghe off beslach geschiet is, soe en mach die schuldenaer noch de
ghene daer alsukke goeden onder beslaeghen zijn egheensins vercoopen, veranderen, trans-
poirteeren ofte andersins belaesten ende distraheren ofte den eenen credituer voer den anderen
daer inne eenich voerdeel doen ofte geven dat van werden soude weesen ende sijn alle
contracten  bij den schuldenaeren dien aenghaende sijnder dier insettinghe  nul  ende  van
onwerden.
18.4. Maar indien eenen schuldenaer sijnen credituer eenighe panden in handen hadde gestelt,
eer hij voer fugitijff wordden gehouden ende voer eenighe rechtvoerderinghe op sijnen goeden
weeren gedaen. soe soude sulcken credituer in de selve panden geprefereert wordden voer allen
anderen creditueren van den selven schuldenaer die met rechtvoerderinge soude moeghen
volghen, behoudelijck dat het selve sal moeten wittelijcken verificeeren.
18.5.   Item daer meer creditueren sijn van eenen schuldenaer egheen banckeroete weesende die
nijet machtich genoch en is noch nijet goets genoch en heeft omme sijnen credituer te betaelen,
wordden geprefereert huijshueren, montcosten, boedenloon. stadtschulden, d'outste vonissen
tusschen partijen gegeven elck nae sijn auderdom schult van pijn ende arbeijt.
18.6. Ende aengaende die erffelijcke goeden, soe moeten voergaen ende ierst betaelt wordden
die creditueren die bij vonnisse van schepenen d'erffelijcke goeden voer heur schult specialijck
bij ouste hijpotheque verbonden zijn.
18.7.   Item die goet oft haeve van eenen schuldenaer afflijvich off fugitij ff ende op wiensgoeden
beslach off rechtvorderinghe gedaen is ofte andere beslaghen goeden helpen versteken, vluch-
ten ofte vervreemden off selve binnen sijnen huijse houdt ende herbercht in prejuditie van
sijnen creditueren, is schuldich te betaelen die schulden daer voer beslach ende rechtvoerde-
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ringhe gedaen is ende allen anderen daer voer binnen behoerlijcken tijde rechtvoerderinghe sal
gedaen wordden, gelijck sijn eijghen schult, soe verre die goeden wittelijcken geverificeert
wordden.
18.8.  Item een debituer die tot sij behoerlijcken tijde nijet en betaelt ende hem daeromme met
recht laet vervolghen, vervalt in behoerlijcke schade ende intereest.
18.9. Aengaende die banckeroeten ende dije creditueren van den selven, soe reguleeren die
stadt van Den Boissche hen naeghaende die mandaten, statuijten ende ordinantien ons alderge-
nadichste heeren ontancx leeden daer aff gemackt ende gepubliceert.

i. De costumen van Mierde (1606)
De costumen van Mierde zijn in de edities wellicht niet volledig weergegeven. Zij bestaan in elk

geval uit zeven bepalingen, Daarvan zijn er zes van belang voor het burgerlijk procesrecht.
Vindplaats: Van Beusekom, Costuymen ende usantien der Meyerye.

1.  Item die Hooft-bancke der voorschreven Vryheydt, is die Stadt Antwerpen, ende yemandt
hem bevindende hem by vonnisse 't zy interlocutoir oft diffinitive gegraveert, magh voor die
Wethouderen der selver Stadt daer af appelleren.
2.  Item die Schepenen zijnde beschreven tot eenen sekeren prefigeerden daeghe. by beschrijf-
brieven der selver Stadt, daer af die Stadt-bode heeft van de representatie der brieven naer de
distantie der seiver Stadt.
3.  Item die Schepenen uyt Hooghe-Mierde, Leeghe-Mierde, ende Hulsele vergaderen omme
sukke appellatie behoorlijck met hennen Clerck te furneren, Inventarium te maken, intimeren
daer tegen die Partyen, omme die ge-exhibeerde stucken inne recht gedient te sien furneren
ende 't geheele Processe toe te sluyten, leveren alleen over aen die Wet-houderen der selver
Stadt, die stucken te beyde zyden gedient etc.                                                                           1
4.  Item 't selve Proces over-ghelevert in handen der Wethouderen der selver hooft-bancken toe
gesloten by twee Schepenen oft eenen Schepene ende Clerck. is den Schepenen salaris nae die
oude gewoonte seven peeters.
5.  Item van weghen der selver Stadt, wort den Schepenen in henne herberghe by den dienaer
van der Corter-roeden, gebracht, ende geschoncken, ten minsten twee ofte dry gelten wijns,
daer toe die selve dienaer gemeynelijk wordt genoeydt, ende voor sijnen salaris hem ghegheven
sesthien stuyvers.
6.  Item die Appellatie is gewoonelijck te geschieden binnen thien daghen nae die Pronuntiatie
van de Sententie, ende daer nae binnen dertigh daghen 't verheffen aan die voorsz. Immediate
Hooft-banck van Antwerpen op versteck van Appellatie.

j. De costumen van Bergeijk en  Eerset  (1606)
Vindplaats: GA's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, Tot een band verenigde
turben, privileges, plakkaten en ordonnanties van stad en Meierij van 's-Hertogenbosch (inv.
nr. 7815)

1.  Eerst op Sint Bavodagh eerst costuijme dat die schouteth in Kempenland oft sijnen stadthou-
der in de banke van Bergijk instelt seven nieuwe schepenen, die daer toe gedaeght worden op
seekere peenen daer toe bij den officier gestelt, die niet en compareren, soo weI noghtans om
beters wit le somtijts wel een van de selve wert gementineert.
2. Item nae luttel dertighdag wort in de kerke geleght een jaergedinghe en gedinght sijnde.
dinght men dair voorts van 14 dagen tot 14 daegen dat geheele jaeruijt, ten waeren dat den 14de
dag geviele heijligendagh te sijn alsdan des anderen daeghs daer naer.
3. Item als ijmant gedaeght wort bij den vorster voor hoff off tot sijnen geweere en wort
aengesproken, heeft die heere voor sijnen ban drij struijvers ende die schepenen eenen halven

stuijver.
4.  Ende soo wie sijne aenspraeke bij eede verifieert, heeft den heere en schepenen als voor.
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5. Item van productien van buijtengetuigen is men den heere van elken getuijge schuldigh
eenen groten ouden schelling, voor den compulsoriebrieff insgelijkx een ouden groten.
6.  Van aenspraeken daer meer als eenen parthije aenspreekt ofte aengesproken worden. heeft
den heere ses stuijvers, schepenen eenen stuijver. insgelijkx in 't brieffleesen oft onmundigen.
gemeenten momboirs dobbel als voor.
7.  Item van een gerighte oft pand te halen op briefflesinghe metten vorster en twee schepenen,
heeft elk twee stuijvers.
8.  Van een affgebodt te doen bij den vorster oft twee schepenen, heeft elk drij stuijvers.
9.  Soo wie ter eede wort aengesproken ende gehouden ter eeden te antwoorden op versteck.
10.  Item soo wie ijmant ter eede aenspreekt van erffpenningen en is niet ontfankbaer, maer sijn
parthije is schuldig van de pennninghen te spreeken ter waerhijdt.
11. Dat parthijen malkanderen aensprekende van erffgoederen oft erffpenninghen vervalt den
succumbant in den pene aen den officier van aghthien stuijvers.
12. Item parthijen in reght staende oft versoekende op malkanderen juramentum calumniae.
het sij voor oft nae de litiscontestatien, sijn elk gehouden, 't sij aenleggere ofte eijschere, dien te
doen des versoght sijnde op verstek van de saeke.
13. Ende soo op besit van heurdag naer brieffleesinghe, metten vorster en twee schepenen,
komt elken op sijnen cost en den selven heuren dagh, dien dag expirerende, beleght sijnde met
schaeden van den reght mag daer meede te gestaen.
14.  Item als het briefflesen jaer ende dagh geleden is, soo wort het pant drij sondaeghen aghter-
een aen de kerke daer onder dat gelegen is, geveijlt om te verkopen op eenen gelegenen daeghe
in open herberghe, daer men met heren schouteth en schepenen den cost met den clercq dien
dag ende indien den klagere niet en wort betaelt, soo behoudt hij den pandt voor sijn eijgen erff
alwaer 't wel beter. ten waere ten selven daeghen daer tegens worden gecontradiceert.

16. Item van transportbrieven en ordinaires geneghtdaegen comt den schepen eenen stuijver
twee penninghen ende extraordinaris 2 oude groten.

19. Item parthijen gewesen sijnde tot thoon hebben daer toe, aenleggeren en verweerderen.
drij geneghtdagen van productien in principael, insgelijkx drij geneghtdaegen in der reprochien,
tsamen elk ses, ten waeren dat parthijen den eedt deede van ignorantie.
20.  Ende want partijen geconcludeert hebbende ende bij schepenenvonnisse gewesen heb-
bende mag parthijen condemneren en appelleren ofte contradiceren eens tegens het voorscre-
ven gewijsde ofte pretense executie ende selve appellatie oft contradictie te doen binnen thien
daegen ende de appellanten binnen ses weeken te verheffen en die contradictie ten naesten
geneghdaeghen op verstecq van der saecke en in cas van egeene verheffinghe blijvet vonnis in
sijn geheel.
21. Item het vonnis gewesen sijnde en wort geappelleert, moet d'appellant alle de costen
verleggen en doet die schepenen beschrijven d'appellatie over te brengen aen onse hooftbanke
der stadt van Antwerpen, verwaghtende daer aff de taxatie der heeren van Antwerpen in den
tij de.

28. Item soo wie contradiceert tegens de heeren vonnissen executie ofte behoeff van eenen
vonnisbrieff is den contradicteur de facto mits sijnder voorscreven contradictie vervallen aen
den officier in vierdalff pont Artois, elk pont doende twintigh jaerlijkx. soo veel aen de
schepenen.
29. Item nopende de taxatie van de costen nemen daer aff de schepenen na quantitijt van de
selve, nopende de taxatie van de buijtenschepenen oft buijtengetuijgen binnen der banke
geproduceert, staen ter taxatie van schepenen gelijk ook doen getuijgen van binnen der banke.
30. Item de schepenen en clercq van een proces te furneren en toe te segelen is den appellant
schuldig den schepenen en clercq te geven dien dag den cost en drank bij den appellant te
betaelen.
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31.  Item soo wie van buijten eenigh gastrecht begeert te dingende, triduo ad tridium, is men den
heere schuldig te geven van elken geneghtdaeghe een vrang makende 22 stuijvers ende de
schepenen elk twee oude groten en den clercq vier oude groten boven de montcosten sonder
verder salarissen, ten waere van copije, mits bij den voorscreven buijtenman namptiserende oft
stellende cautie pro expensis als principael schuldenaer.

33. Ende nopende de rapporten in het visiteren der processen, nemende daer aff nagelegent-
hijde der selver.

k. De costumen van Reusel (circa 1606)
Vindplaats: Van Beusekom, Costuymen ende usantien der Meyerye.

3. Wanneer den gewoonlijcken Dingh-dagh is
Nae dien tot Bladel gedinght is het Jaer-gedinghe, soo wordt tot Reusel het Jaer-gedinghe oock
gedinght, ende de Meyer, met advise van Schepenen, verandert de Bancke het een jaer settende
dry nieuwe Schepenen, ende d'ander jaer vier nieuwe Schepenen, daer teghen gaen soo veele
van de outste Schepenen af.
4.  Opden dagh van d'Jaer-gedinge dinght de Meyer voor middagh met d'oude Schepenen. ende
naer middagh met de nieuwe Schepenen.

10.  Den dagh van d'Jaer-gedinghe ende die plaetse daer die geleeghtzijn. worden onderhouden
ende voorts't geheel jaer deure van veerthien dagen tot veerthien daghen. ende soo wanneer op
den voorschreven dagh Heyligh-dagh is, dan wort 't 's anderdaeghs gedinght.
Nota de Heyligh-dagen en worden hier niet meer gerespecteert.
11. Vacantien zijn in den Ooghst, item voor oft ontrent de Hooghe-tijden van d'jaer ende
anders niet.
12.  De Vonnissen gewesen buyten den gewoonelijcken Dingh-huyse zijn nul ende machteloos.
ten waere geschiedt op extraordinarise Recht-daghen, genaempt Gasthuys Genecht, van der-
dendagh tot derdendaghe met consent van Partyen hun saken alsoo drijvende, is van weerden.
13. Als Partyen malkanderen beroepen tot Gasthuys Genecht de triduo ad triduum moet den
Meyer sijn Schepenen vergaderen ter plaetsen daer Partyen ghelijck inne verdraghen, ende
want sy niet en accorderen, soo wordt gewoonelijcke Recht-plaetse gevolght ende onder-
houden.

14. D'Aenleggere procederende van derden-dagh tot derden-daghe. is schuldigh boven de
verteiringhe aen den Officier een franck gerekent als boven, aen elcken Schepen eenen gouden
Peeter 't stuck tot neghenthien stuyvers, ende Secretaris half soo veele als alle de Schepenen
voor d'Acten te noteren, ende de Verweerdere gestaet met ghewoonelijcke salaris totter decisie
van der saken toe.
15.  De Verweerdere heeft keuse de saecke te bedinghen by ordinarie Genecht oft by Gast-huys
Genecht, behoudelijck dat hy d'oncosten van den eersten Recht-dage 't zy ordinaris oft extra-
ordinaris in alles eens moet betaelen.
16. Wie gedaeght wort van den Officier oft van sijnen Gecommitteerde voor hooft oft in sijn
absentie sijn gewerre, oft huys-genooten, is van werden, ende heeft van dagement eenen
stuyver. gaet die saecke meer als eene persoon aen, soo is 't recht dobbel insgelijckx volghen alle
salarissen.

17.  Op d'Jaer-gedinge magh men aenspreecken. daghen, ende betichten. ende anders moet het
dagement daeghs voor den recht-dagh geschieden.
18. Wie op d'Jaer-gedinge wordt gedaeght ende aengesproken, ende niet en antwoort ten
principaele. wordt versteken ende gewesen. verreyckt ende verhaek.
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21. Eenen Procureur heeft voor sijnen termijn ende verbaele Acten twee stuyvers. uyt geschey-
den de scriftueren zijnde in forma by geschrifte gestelt.
Is niet in observantie.
22. Deponenten komende deponeren voor buyten persoonen, ende de selve Deponenten
zijnde oock van buyten, van Eedt te staven heeft den Officier twee stuyvers, ende van binnen
Getuyghen niet.
23. Schepenen hebben  van de Depositie te hooren eenen ouden groot.  oft  daer  voor  twee
stuyvers min twee penningen, ende den Secretaris heeft soo veele  als de Schepenen.
24.  De costen voor buyten Deponenten worden by Schepenen getaxeert na de qualiteyt van de
persoonen, ende dat sy komen van verre.
25. Wie ter Eedt spreekt van Erf-gelt en is niet ontfanckbaer. maer moet ter waerheydt aen-
spreken.
26.  Item wie ter Eedt oft ter waerheydt in Recht wordt aen-gesproken, die Verweerdere moet
in gelijcke casu antwoorden op versteck van der saecke.

28. Partyen staende in recht. ende versuecken malkanderen juramentum calumniae. 't zy voor
oft naer Litis-contestatie zijn elcke gehouden 't zy Aenlegghere oft Verweerdere den Eedt te
doen op versteck, des van Partyen versocht zijnde.
29. Soo wanneer Partyen, soo verre hebben geprocedeert tot dat sy ten thoon zijn gekomen,
worden de Deponenten by den Officier, eentsamelijck staende voor 't Gerichte den Eedt
gestaeft, ende na dien by den Secretaris voor twee Schepenen geexamineert op allen Artijckelen
van den intendit, daer de selve Deponenten in margine voor staen ge-annoteert, ende als de
Secretaris het verklaren ende kennisse van de Deponenten heeft in kennisse oft schriften gestelt
ende 't selve voor hun op-gelesen hebbende, vraeght d'Officier oft hy Deponent dat soo volght,
mede hem bevelende dat hy sijn getuygenisse secrete hout.
30. D'Aenleggere heeft dry volghende Ghenecht dagen om thoon te produceren, insghelijcx
daer nae de Verweerdere, ende innegevalle de dry daghen van productie waren overstreken den
Verweerdere doende den Eedt van ignorantie, wordt eenen dagh van productie geadmitteert.
31. Maer naedemael dat Partyen van thoon hebben geconcludeert ende versuecken copye van
elck anders thoonen wordt hun 't selve gegunt, ende daer nae hebben Partyen elck henne
termijnen van Reproche, Salvatie, ende finael Conclusie, sonder daer uyt gehouden wesen
Copye te geven, dan alleenelijck van de Reprochen.
32. Partijen hebbende ten weder-zijden ten principalen geconcludeert mede verklaerende niet
meer te willen inne-brenghen, ter manisse des Richters, geven Schepenen diffinitijf vonnisse,
ende die hem bevindt gegraveert, magh van 't selve vonnisse 't zy incidentaele oft ten principaele
eens appelleren binnen den tijdt van thien daghen, ende daer nae in dertigh daghen verheffen op
versteck sonder nochtans in materie van contradictie ge-admitteert te worden.
33. Het Vonnisse zijnde gewesen ende behoorlijck ge-appelleert, moet d'Appellant alle de
costen verlegghen ende cautie ende borch-tochte stellen voor allen onrecht, hebben Schepenen
van Proces over te brenghen eick tot seven toe eenen Peeter ende twee Schepenen oft een
metten Secretaris, duerende de reyse van 't Proces voorschreven over te draghen, daer-
en-boven noch cost ende dranck, mitsgaders oock in de weder-compste, de Banck van Reusel
staet te appelleren tot Bladel.
34. Item van Appellatien te furneren ende 't Proces toe te zegelen hebben Schepenen ende
hunnen Clerck de cost ende dranck van eenen daghe, ende den Appellant moet de costen ende
allen onghelt debourseren.
ls nu in alles 7 gulden sonder cost oft dranck.
35.  Item wie van Vonnisse appelleert ende ten behoorlijcken tijde niet en verheft, boven het
versteck valt in een breucke voor den Gront-heere en den Officier dry Rijns-guldens. voor
Schepenen ende hunnen Secretaris insgelijck dry Rijns-guldens thien stuyvers, ende den Of-
ficier is schuldigh de voorschreve pene te vervolghen, helpende elck totten sijnen.
36. Item Schepenen geloften met den selven Schepenen daer over ghestaen hebbende, becont
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zijnde. wort den schuldenaer metten eersten Recht-dagh verklaert. ende gewesen execu-
tabelen.
37. De Meyer en magh niet sonder advise van Schepenen oft Vonnisse by hem alleen gestelt,
penen eysschen oft af nemen oft yemanden executeren.
38. Clachten van Gront-chynssen oft Erf-renthen
Wie ten achter staet aen Chynssen oft Erf-renthen, comt in de Vierschare sonder gehouden te
zijn dagement te doen, ende doet al-daer lesen sijne constitutie brief, register, Schepen manuael
oft copye authentijck, ende klaeght oversijnen achter-stel van dry jaren, ende meer pachten, oft
soo  veele  als 't recht vermagh, reserverende sijnen voorderen achterstelle, des geteeckent
wesende Klagher doet den Eedt, verklaerende na in-houdt der brieven soo veele ten achteren te
zijn, ende dat sijn bescheet is wittigh, rechtveerdigh ende ongequeten, zijnde daer af ongegou-
wen ende onbetaelt, ende dan maent d'Officier de Schepenen, overmits lectuere ende klachte
van Parthyen, den President spreeckt uyt ende pronuncieert het Vonnisse aldus: wijsen wy
Schepenen dat Klagher sal voor-gaen op sijnen gerechten onderpandt. de Heere met twee
Schepenen sal volghen, dan sal de Heere in presentie van twee Schepenen hem Klagher een erf
aengerichte verleenen, rusche ende rijs, welcke aengerichte sal de Klagher dry Genecht-daghen
achter den anderen volghende in de Vierschare brenghen. d'Officier heeft voor sijnen ban dry
stuyvers, de Schepenen metten Secretaris twee blancken, dats eenen stuyver voor den Secretaris
ende eenen halven stuyver voor de Schepenen.
39. Item voor het Vonnisse waer doore den Klagher wordt gepermitteert ten gronde. voor
Schepenen ende Secretaris als voor twee blancken, den Officier van Gerichte te haelen twee
stuyvers. ende de twee Schepenen elck twee blancken.
40. Het Gerichte komende in de Vierschare ter manisse des Officiers, wijsen Schepenen dat
Partyen dat sullen op-nemen ende brenghen ten naesten wederomme ende procederende daer
mede voorts soo recht is. insgelijckx wordt het Gerichte op den tweden Recht-dagh inne-
gebracht, ende ghewesen, den Meyer en heeft van het maenen niet, maer de Schepenen met
hunnen Clerck van elck offereren oft inne-brenghen van noteren t'samen twee blancken.
Nota voor't Vonnis van permissie haelinghe van rus ende rijs, ende inleveren van dien wort den
eersten Recht-daghe betaelt XXVII stuyvers, den tweeden dagh niet ende den derden dag voor
't Vonnisse tot een jaer verhueringhe XXVII stuyvers.
41. Als het Gericht op sijn derde in de Vier-schare geleeght is ende gheen oppositie en valt,
maent d'Officier de Schepenen, ende spreeckt de President het Vonnisse aldus, wijsen wy
Schepenen dat het Gerichte dat daer leeght, op sijn derde ende leste, ende daer teghens gheene

oppositie en is gevallen, hebbende gehadt sijn volle presentatie, sal den Klager opnemen ende
gebieden sijn geweyre, ende nae voorgaende publicatie oft Kerckenghebodt sal den Klagher de
schaere van den onder-pandt metten Heere voor twee Schepenen metten brandende keerssen te
bert ende te percke ten hooghsten verhueren voor de betaelinghe van een pacht ende schade van
rechte, want de schaere soo veele niet weert en is sal de selve minder moghen belegghen den
dagh van de hueringhe sal vallen op Bamis-dagh, ende zijnde bejaert ende bedaeght ende de
Klagher onbetaelt is van sijn dry pachten metten costen van rechte, sal sijnen gherechten
onderpandt in de Kercke by den Meyer met conde van Schepenen doen veylen dry Sondaghen
achter den anderen om sijnen Vonnis-brief te maken, ende gebiedt alsoo sijn geweyre ende
t'eynden de dry veyl-daghen sal Klagher doen legghen in een openbaer herberghe om te maken
sijnen Vonnis-brief goet tijdts metter sonnen ende des daeghs lichten in presentie van vier
Schepenen metten Heere ende gebieden sijnen gewhyre oft daer yemandt waere die dat
begeerde te quijten, beleggen oft onderstaen, ende want daer niemandt en is, die dat begeerde
te beleggen, quijten oft onderstaen. sal men 't Gerichte draghen aen den Kerck-rinck, daer dat
uytkomen is ende gebiedent sijnen geweyre, oft daer yemandt 't selve Gerichte begeert te
quijten oft t'onderstaen, ende inne-gevalle dat daer niemant en is die dat begeert te quijten,
belegghen oft onderstaen, dan sal den Officier uyt krachte sijnder Officie van des Godts-huys
weghen maecken een perck gaende voor de deure van de Herberghe tot dry reysen toe. ende
gebiet sijnen geweyre, ende nae dien ontsteeckt de Heere de keerse gaende voor die deure

280



publiceert, dat de keersse brant, ende innegevalle dat niemant en kompt, ende de keerse zijnde
gevallen, ende uytgegaen, d'Officier van weghen 't Godts-huys van Postel stelt den Klagher in
het onder-pandt, hem bevelende dat hy met dat Erve sal doen als met sijn eyghen Erve, ende het
Godts-huys van Postel sal zijn sijnen gheweyre, behoudelijck een jegelijck sijn goet recht dat hy
daer aen heeft.
Aen den Kercken-rinck te dragen is niet meer in observantie.
42.  Item naer dien het voorschreve Vonnisse is gegaen, soo vraegt den Meyer de andere
Schepenen, oft sy dat volgen, ende d'andere Schepenen, midts af doende hunnen hoedt oft
ontdeckende hen hooft, segghen te volghen 't ghene datter gesproken is
43. Het onder-pandt daer op geprocedeert wordt moet met volle stoel van de Schepenen
op-gewesen worden, met twee Schepenen den huer-dagh gehouden ende niet  min als vier
Schepenen de Vonnisse-brieven gemaeckt ende alsser Schepenen ontbreken, soo neempt-men
een af-gegaen Schepen oft een Geswooren.
44. Den Meyer en heeft voor het bannen oft van het op-wijsen van den onder-pandt niet, maer
Schepenen ende Secretaris vier stuyvers, maer heeft den Meyer van elcken dagh publicatie
panden te veylen eenen stuyver en de Schepenen metten Clerck twee blancken.
45. De Meyer heeft voor het perck mette veylinge twee stuyvers, ende van de keerse te
ontsteken insgelijcx twee stuyvers, ende aen den voorsz. Meyer insgelijcx van de afgeboth twee
stuyvers, en de Schepenen metten Secretaris dry stuyvers.
46. Item voor de acten van hueringe boven cost ende dranck de Schepenen kompt metten
Secretaris t'saemen vier stuyvers, ende van den Vonnis-brief komt de Schepenen metten
Secretaris van te Rolle boeck te stellen t'samen acht stuyvers.
47. Item van de Vonnis-brieven in behoorlijcke formen ad longum gestelt te registeren den
Secretaris kompt ses stuyv.. ende in 't parckement gestelt acht stuyvers.
48.  Van alle Schepenen-brieven te zegelen, kompt Schepenen vooreicken brief seven oortjens,
dobbel brieven dry stuyvers twee oortjens, Secretaris van enckel brieven metten zeghel was vier
stuyvers, van dobbele brieven sesse stuyvers.
49.  Nae dien den Vonnis-brief gemaeckt is, ende de keerse gevallen, magh de Eyghenaer van
der onder-pandt, Rent-gelder, oft geinteresseerde binnen dry daghen het pandt lossen, mits
betaelende de dry onbetaelde bedingde pachten, costen van recht ende Godts-penninck daer op
geloopen.
50. Wort gecostumeert dat de Rent-gelder houdende sijnen huer-dagh op het pandt maer eene
pacht magh stellen mette costen van rechte, al waert alsoo dat de pandt beter waere.
51. Item huer-dagen van op-gewesen gronden magh men houden na het opwijsen terstont mits
hebbende een Kerck-gebodt gehadt, ende den Vonnisbrief niet eerdan nae het op-wijsen zijnde
bejaert ende bedaeght met dry Kercken-geboden.
52. Item conditien van heuringhe kompt de Schepenen voor hun gepasseert dry stuyvers, den
Secretaris sesse stuyvers.

94. Voor elcke Acte van Comparitie de Schepenen metten Clerck twee blancken, Item, Partyen
ten thoone ge-admitteert, van te Register te stellen, voor Schepenen ende heuren Clerck als
voor twee blanken.
95. Item voor elcke persoone te over-hooren als Getuyghe voor Schepenen eenen halven
stuyver, Item voor den Secretaris van de depositien te schrijven eenen stuyver.
96.  Item voor d'Acte van de Renuntiatie van thoon voor Schepenen ende hunnen Clerc twee
blancken, ende voor het grosseren van thoone van elck bladt twee blancken.
97.  Item van d'over-dienen van Reprochen, Salvatien ende finale Conclusie, ende voor teecke-
nen derselver, compt den Secretaris eenen stuyverende voor Schepenen eenen halven stuyver.
98. Voor den Inventaris van den Processe mette verbaele Acten daer by Ghenecht van elcke
Acte subtantieele eenen stuyver voor den Secretaris.
99. Item voor Vonnis diffinitijf den Secretaris sesse stuyvers, ende de Schepenen nemen
Rapport-geldt nae de groote van de schriftueren ende Acten daer inne ghehouden.
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100. Item Acten uytten Vonnissen ghelicht voor eene oft teghen een persoon III stuyvers, voor
twee oft meer persoonen soo ist dobbel.
Nota, dat van dese aengetrocken posten nopende den Salaris, is een generaal Reglement van de
Heeren Staten over de geheele Meyerije.
101.  Item nae twelf uren en magh-men niet bannen, Meyer, Schepenen oft hunnen Secretaris
niet gecompareert zijnde op den Recht-dagh ter plaetsen daer-men dinght goets tijdts voor thien
uren,  verbeurt  voor de comparanten t'elcker reyse thien stuyvers salvo  dat  die  zijn  ghe-
excuseert die kranck te bedde ligghen oft ander onghemack hebben, oft die dry daghen te
voorens van huys gereyst zijn, ende een Schepen hem twee Genecht-daghen achter den anderen

absenterende, boven de verteeringe,  valt  in een boete  voor den Gront-heere ende sijnen
Officier in twee ponden parisijs, elck pondt tot thien stuyvers gerekent ende voor de andere
Schepenen ende hunnen Clerck ghelijcke twee ponden parisijs.

l. De costumen van Oirschot (1607)
Vindplaats: RANB, Collectie Martini, Costumen van de Meierij van 'sHertogenbosch, acht-
tiende-eeuwse kopieen (inv. nr. 58).

Costuijmen, usantien ende lantrechten bin,ten de vrijheijt van Oirschot geobserveert ende van
ouden tijden onderhouden soe ende gelijk hier naer is volgende:'
1.  In den iersten soe wanneer eenen heijligen ban vierdach is op eenen genechtdach dat men des
anderen daechs sal moegen dingen, maar en wordt nu niet onderhouden.
2.  Noch dat men tot allen tijden eeden sal mogen doen, nietegenstaende al waert besloten tijt.
3.  Ten derden dat men buijtenpersonen buijten Oirschot ende in andere bancken woonachtigh
sijnde ende henne goeden met recht moeten crijgen ende haere saecke ten eijnde moeten

defenderen, dat men hen lieden sal toe tauxeren allen henne costen. vacatien ende comparitien,
gelijk men deselve naer gelegentheid der saecken sall bevijnden te behooren.
4. Ten vierden soe wanneer den schouteth de voers. vrijheijt naer ouder gewoonte sijnen
dingdach is leggende. dat als dan alle schepenen schuldich sullen sijn ter bancken te comen voer
den middach goets tijts omtrent thien uren.
5. Ten vijffsten dat die gesworen clercq alle partijen d'een voer ende d'ander nae, nae den
teneur van der rollen voerts roepen sall, maer overmits 't gebreck van procureurs ende anders-

sins, soe en is niet mogelijck sulcx alhier in der vrijheijt ende bancke van Oirschot te onderhou-
den. Sijn daeromme tot conservatie van de justitie deser vrijheijt ende bancke van Oirschot bij
provisie gemaeckt, geordineert ende geaccordeert dese naebescreven articulen ende puncten
die men schuldich sal sijn nu voertaan te onderhouden.
6.  In den iersten dat een ijegelijck van wat state, qualiteit oft conditie hij zij die eenen anderen
ingeseten van deser vrijheijt voers. met recht wil tijden, ticht ende aenspraecke geven oft ijet
met recht daertegens wil attenteren, schuldich sal sijn den selven proprietaris oft gebruijckeren
van den goederen te doen gedaegen ende bij den clercq opte rolle te doen stellen, d'weick men

sal mogen doen soe lange die rolle niet aff en is gescreven, plach men den clercq te geven een
oort ende neempt nu drie oort.
7.  Ten anderen is geconditioneert oft geordineert als die rolle affgelesen is ende die clercq alle
persoonen ingeroepen heeft, soe en sal men niemanden meer op te rolle mogen setten, maer

ijegelijck die't belieft sal mogen incomen aen de banck ende sal door gebreecke van verschenen
pachten, chijnsen, renten ende penningen sijn schepenebrieven, instrumenten, registeren oft
andere auctentijcke geschrifte mogen doen lesen, schepeneconden leijden, ter waerheijt hem

mogen bedingen, erffpanden in den gerechte mogen brengen.
8. Ten derden is geordineert dat soe wie gedaecht opte rolle gestelt. voerts geroepen ende
aengesproken is ende op ten staenden voet eer andere partijen voert worden geroepen hem niet

en verantwoordt bij hem selven oft bij eenen gemechtichden ende naerderhandt compareert
ende wil hem noch verantwoorden voer d'opstaen van den schepenen dijensal men ontfangen.
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9. Ten vierden is geordineert, soe wanneer ijemant tegen eenige vonnissen, tegen eenige

erffpanden, tegen eenige gerichten, tegen eenige affgeboden dach ende recht begeert te heb-

ben, dijen sal de heere oft die dienaers eens mogen stellen dach van eender saecke, soe verre als
't recht is, des die gene die dach begeert schuldigh sal sijn te geven den heere oft den dienaers
eenen stuijverende twee oort ende den twee schepenen daerover staende elcken eenen stuijver,

soe wei in erfftael als pennincxschult.
10. Ten vijffsten is ten tijde van dese raminge te weten in den jaare vierendeveertich geordi-
neert dat men niemants voortsaene in contradictie ontfangen en sal in saecken pennincxschult
aengaende de welcke egeene erffpenningen en sijn, hij en betaalt eerst thien stuijvers, half tot
behoef van den heere ende half voor den schepenen ende soe wanneer ijemant contradictie wil
doen der erfftaelen aengaende, die en sal in recht niet ontfangen worden hij en moet ierst ende
voor at tot behoef van den heere alleen namptiseren eenendetwintich stuijvers.
11. Ten sesten is geordineert alle waerheijden te verhooren des maendachs voert genechtdach.
uijtgescheijden als't is hijlich ban vierdach dan sal men se verhooren's anderdaechs in presentie
van eenen schepen ende clercq, daeraf elcke partije schuldich sal sijn den schepen voer hennen
salaris te geven eenen halven stuijver ende elcke partije die sal comen tuijgen voor henne
vacatien eenen halven stuijver, uijtgescheijden buijtengetuijgen, die welcke sullen vacatie
hebben naer haerder qualiteit die sal staen tot taxatie ende moderatie van schepenen ende clercq
daer present wesende.
12. Ten sevensten is geordineert dat men een ijegelijck die ter waerhijt is gewesen, schuldigh sal
sijn die te leyden ende te sluijten achtervolgende den schepenenvonnissen ende ingevalle neen
ende daar over gewesen worde een leste vonnisse, sal in die waerheijt versteeken sijn daar toe
hij gewesen was ende niet worden ontfangen. Ende die wederpartije sal voorts mogen procede-
ren ende bedingen hem tot sijnder waerhijt ende die voerts leijden mit parthijen die op wairheijt
staen daer aff die wederpartije geleijt ende gesloten heeft ende hem niet voerts en bedingen tot
waerheijt ende daer over gewesen wordt een lest vonnisse sal in der saecken vervallen ende
versteecken sijn.
13. Ten achtsten is geordineert dat alle persoonen die ter instantien van parthijen gedaecht
worden om der waerhijt getuijchenis te geven die niet sieck oft cranck en sijn ende die ten daege

dienende binnen Oirschot sijn ende geen oepenbaere kennelijcke nootsaecken en hebben,
sullen schuldich sijn te compareeren ende der waarheijt getuijch te geven op eenen peen van
seven stuijvers ende dat tot behoef van den heer.
14. Ten negensten is geordineert dat alle parthijen die hier dingachtigh sijn van alle henne ende
hender wederparthijen processen ende munimenten sullen mogen hebben copije tot hennen
coste.

15.  Is geordineert van nu voertaen een ijegelijck die huijsingen ende gronden van erffven voer
verschenen pachten, chijnssen, renthen, schulden, penningen met alle puncten ende solemni-
teijten van recht die nae deser bancken recht daer toe behoorende opgewonnen heeft. daer aff
den vonnisbrief gepasseert ende geprothocolleert is ende de renthier oft crediteur noch niet
betaelt en worden, die sal bij  den heer oft sijne dienaers in presentie van schepenen den
saeckhouder ofte bruijcker van den onderpanden aen sijnen persoon oft tot sijnen geweer ende

anders niet mogen doen affgebieden op ten hooghsten brueck te weten eenendetwintich

stuijvers. Ende in gevalle die saeckhouder oft bruijker noch niet en betaelt oft egeen handtlich-
tinge en doet van den opgewonnen onderpanden, soe sal die renthier comen moeten aen den

gerichte ende claegen daer gerichtelijck voer den heer ende schepenen dat hij niet betaelt en
wordt ende dat niettegenstaende den affgeboth die bruijcker egeen hantlichtinge en doet,
versoeckende alsoe aen den heer den gebruijcker andermael affgeboden te worden opten

hoochsten brueck ende soo voorts totten derden affgeboth toe inclusive ende dan voorts opte
crimineele bruecken naer ouder gewoonten, maer om wel te verstaen soe en sal die renthier
maer eens magen doen affgebieden, hij en sal ierst aen de gebannen vierschaere comen claegen
als voerschreven is ende soe verre die gebruijker oijck niet en coompt voer schouteth ende voer

schepenen aen de gebannen vierschaere ende doet hantlichtinge van den opgewonnen onder-
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panden, soe sullen die heeren voor die bruecken mogen leijden schepenconden ende brueckach-
tige bevonnissen alsoe behoerlijck is.
16. Is noch geordineert want hen die schepenen tot verscheyden tijden moeten vergaederen
ende costen doen om ander luijden saecken ende processen te visiteren ende vonnissen daer aff
te geven, dat men van elcken diffinitief vonnisse die de schepenen wijsen sullen, geven sal voer
henne costen ende interest, indijen der erfftaelen aengaet, seven stuijvers, dat 's voor elcken
schepen eenen stuijver, van elcke partije vierdalven stuijver ende indijen pennincxschult
aengaet, soe verre egeen erffpenningen  en sijn, vierdalven stuijver te betaelen aleer  men
verbonden sal zijn het vonnisse te geven. Ende oft de geene die vermoijde 't vonnisse te
verliesen sijn gedeelt niet en betaelde, sal partije advers't selve mogen verleggen ende die in der
saecken succombeert, sal die geheele costen moeten betaelen ten worde anders bij schepenen
gewesen.
17.  Is noch geordineert ende geconditioneert partijen die tegen malcanderen processe gesusti-
neert hebben ende d'een parthije sijn stucken van den proces uuijten clercq gelost heeft ende
d'ander parthije niet, sal partije advers 't processe uuijten dercq oijck mogen lossen, mits
betaelende elck van den parthijen veerthien stuijvers ende die in der saecken succombeert sal
van beijden processen moeten betaelen, ten worden anders bij schepenen gewesen in onser
banken.

18. Is geordineert dat een verweerdre die ten eedt aengesproken is ende hem bedinght mette
waerheijt soe veel bij te brengen dat hij geenen eedt schuldigh en sal sijn te doen, dat die
verweerder daertegen maar eens dach waerheijt leijen en sal mogen.
19. Is noch geordineert partijen die dingachtich sijn pennincxschult aengaende, dat die hen
principael waerhijt, schutwaerhijt ende salvatie van elcken maar eens dach waerheijt en sullen
mogen leijden ende een ijegelijck sal schuldich sijn alle sijn waerheijt te leijden goets tijts voer
der noenen.
20. Is noch geordineert dat die voersters egeene erffpanden en sullen mogen haelen noch
uijtroepen noch den gebruijckers affgebieden sonder voergaende decreet oft vonnisse ende dat
in presentie van schepenen.
21.  Is noch geordineert dat egeen voersters eenige beslaegen goeden en sullen mogen ontslaen
dan met consent van partijen ende in praesentie van schepenen ende dat opten salaris daer toe
staende, dat is voer den twee schepenen daer over staende elck eenen stuijver ende den voerster
twee blancken.
22.   Is noch geordineert dat geen procureurs aihierin den gerichte en sullen mogen dienen, sij en
sullen ierst hennen behoorelijcken eedt gedaen hebben om te onderhouden d'ordinantie ende
gerechticheijt deser vrijheijt gelijck die heer hen staven sal, maer en wordt den eedt van den
procureurs tegenwoordich niet gedaen noch onderhouden. Ende indijen de procureurs niet en
dienen soo 't behoort ende  bij den heere beclaeght worden, sullen van elcker beclaeginge
schuldigh sijn te geven twee stuijvers, d'een helft voor den heere ende die ander helft voer den
schepenen.
23.  Is noch geordineert dat die procureurs parthijen diendende voer hennen salaris van elcken
termijn hebben sullen eenen stuijver, soe wel als die partijen hen waerheijden leijden als opten
dach van rechte ende indijen dat die procureurs der partijen saecken aennemen te vervolgen
ende te verwaeren oft te defenderen ende die versuijmen, sullen worden gecondemneert in de
costen.
24.  Is noch geordineert dat een ijegelijck die sijns selfs woort wil doen oft alle procureurs aen
den genechte schuldich sullen sijn te seggen, heer schouteth met oerloff, gelieft u dat ick mijns
selfs woort doen mach oft dies mans woort. Ingevalle niet gedaen en wordt salse die schouteth
mogen becalengieren voer 't selve.
25. Aengaende den stijl van procederen voor de wethouderen tot Oirschot, soe en wordt
aidaer geenen besonderen stijl gevolcht. Dan worden alle die processen bij partijen oft henne
procureurs beleijt naer henne goetduncken, besondere pennincxschult ende personele actien
aengaende, het sij bij daegement op de rolle, met aenspraecken, bij versuecke oft anderssins bij
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requeste communicatoir, sonder daer inne te volgen eenigen sekeren stijl van practisijnen,
gelijck oijck bij den voers. parthijen egeenen sekeren voet op te termijnen en worden gehouden
ende daerom en wort hier van den coustuijmen den processen aengaende egeen voerder
vermaen gedaen. Dan alleenelijck wordt hier voor memorie gestelt dat in der voerscreven
dingbancken van Oirschot over memorie van menschen ende tegenwoordigh alsnoch wort
gecoustuijmeert dat de schouteth naer eenigen redelijcken intervalle van tijde ende gehouden
dingdaegen den schepenen maent omme Ieste vonnisse gewesen te worden, d'welck de schepe-
nen nae henne discretie ende goetduncken daer nae wijsen oft anderssints omme redenen hen
daertoe moverende verhouden, mits welcken lesten vonnisse alle parthijen die aengesproken
sijn ende hen niet en hebben verantwoort soe recht is, worden versteken ende gecontumaceert
volgende den selven vonnisse.b
26.  Item is in de voerscreven vrijheijt ende dingbancke gecoustuijmeert dat een ijegelijck hem
bij eenigen vonnisse gegraveert vindende eens daer van mach contradiceren onder den salaris
ende peene daer toe staende. Behoudelijck dat niemant in contradictie en mach ontfangen
warden nae den vierden affgeboth in der saecke der erffelijckheijt aengaende, mits dat het selve
vierde affgeboth smaeckt ende wordt gehouden voer criminele.
27. Ende aengaende den salaris ofte d'loon van den schepenen, d'welck hen in de voers.
saecken ende processen ter cause van het wijsen der vonnissen ende appoinctementen wort
toegevuecht ende toegeleijt, is soo clyn ende sober dat daer van hier egeen vermaen en wort
gedaen, als van een incidentael appointement te wijsen niet meer genieten oft hebben voer
hennen salaris voer seven schepenen twee stuijvers ende van de voers. leste vonnisse ende
andere diffinitijve vonnissen niet, maer wort betaelt van de acte van den vonnisse twee stuijver,
den eenen tot behoef van den clerq ende den anderen den schepenen competerende.
28. Ten lesten den voorscreven processen ende gewesen vonnissen aengaende, soe mogen die

l voerscreven gecondemneerde partijen daer van appelleren aen den Raede van Brabant alwaer
de schepenen ende ingesetenen van Oirschot ter appellatien sijn staende, gelijck dat over
memorie van menschen is geplogen geweest, den oerspronck ende redenen van dijen genomen
sijnde uuijten privilegien der voers. vrijheijt van Oirschot bij hoogloffelijcker memorien herto-
ginne Joanna den ingesetenen der voers. vrijheijt den vij fsten decembris in den jaere derthien-
hondertendesevenentachtentich verleent, daer d'ingesetenen voors. voor hen hooft is geordi-
neert ende geaccordeert mannen van leen woonachtich aldaer oft in den ambacht van
Kempelant. In plaetse van welcke, aensiende de slechticheijt ende onervaerentheijt der selver
leenmannen, mitsgaders de groote ende excessive costen oft oncosten der parthijen daer uuijt
spruijtende, is van over hondert jaeren ende meer den Raedt van Brabant gesurrogeert geweest
ende noch daegelijcx voer het immediaet overhooft van de vrijheijt van Oirschot wordt gehou-
den, gelijck dat bij der rollen ende register van den voers. Raede oijck soude mogen blijcken.

Tite! 2: Aengaende de realiteijt

2.2.  Item die in der bancken van Oirschot ten eede in recht wordt aengesproken, concluderende
ten eede ende hem niet en verantwoordt soe recht is, gelijck voer verhaelt staet, wordt bij twee
leste vonnissen versteken  ende  niet  eer, ten waere mitten jaergedinge, wordt alsdan mitten
selven leste vonnisse in 't jaergedinge gewesen alleenelijck versteken.

a.   De titels zijn in het handschrift ongenummerd. In de edities wordt de titel 'Aengaende de policije cnde
regeringe der voors. vrijheijt van Oirschot' als de eerste tite 1 beschouwd. De titel 'Aengaende de
realiteijt' is de tweede titel, etc. De hieronder volgende eerste 28 bepalingen van de Oirschotse costumen
worden in de edities niet geacht van enige titel decl uit te maken. Ik volg hierin de edities.

b.  In de edities is art. 25. in twee delen gesplitst.
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