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HET OUD-FRIESE 'KESTIGIA' 

I 

De rechtshistoricus, die 'in het Friese veld vaart' , zal zo nu en dan 
op woorden stuiten, waarvan hem de betekenis ten enenmale onduidelijk 
voorkomt. En doet hij dan een beroep op de filoloog, dan zal hij vaak 
moeten ervaren, dat ook deze twintigste eeuwer al evenmin als hijzelf 
vermag door te dringen in de ware gedachtengang van de mens uit de 
12e en 13e eeuw. 

Voor mijzelf heb ik wel eens een methode toegepast, hierin bestaande, 
dat voor het op te lossen woord naar een equivalent wordt gezocht in de 
wetgeving of rechtspraak in de 15e of 16e eeuw speciaal van de Groninger 
Ommelanden, alwaar vóórdien ook Friese rechtsbronnen hebben gegol
den, terwijl na het verdwijnen daarvan de terminologie hier en daar een 
Friese inslag heeft behouden. 

Ik moge daar twee voorbeelden van aanhalen. 
In artikel 31 sub 3 van het oude Schoutenrecht 1 lezen we: 
Thit is riucht: so thi fria Fresa ti stride thingia welle 2 and thi other 

'tha uta' habba welle, thet hi binna thrim thingum kuma skel 3 , ief hi 
'tha uta' habba welle. lef ma hine mith stride bigret 4, so skel hi kwetha 5 

hi ni thor bi thes skelta banne jechtwird ni sekwird dwan ni nen thing 
ti unfane thur thet, thet hi ther hus ni hof ni heth 6. 

We hebben hier dus te doen met de 'exceptio fori'. Beklaagde werpt 
het verweer op, dat hij geen woonplaats heeft in het district van de 
schout, alwaar hij is opgeroepen. Hij wenst zich aan dat proces te ont
trekken. Een duidelijke bevestiging van deze betekenis van 'thi ute' 
(accusatief ' tha uta') wordt gevonden in het Landrecht van de Groninger 
Ommelanden van 1601 Bk II art. 35 : 'Van excepties te maken'. 'Wil 
yemant eenige uytsprongen nemen op den Richter te ontgaen ofte anders 
de principale saecke te vertrecken 7, de moet alsodane sijne exceptien 
op eenen rechtdach gelijcke (tegelijk) voorgeven', vóórdat hij op de klacht 

1 Bij aanhalingen van de arts. uit het Oude en 't Jonge Schoutenrecht is respect. 
gebruik gemaakt van de uitgaven van Walther Steller (Das altwestfriesische Schulzen· 
recht 1926) en Dr. B . W . van Klaarbergen (Das Altwestfriesische Jüngere Schulzen· 
recht 1947). 

2 Procederen wil door middel van een gerechtelijke tweekamp (vgl. von Schwerin 
Zur friesischen Kampfklage in Festschrift für Kar! von Amira 1908, bI. 182). 

3 Op één van de drie eerste terechtzittingen zal verschijnen. 'Druck' heeft 
' bina tri degem' (Steller bI. 99) . 

~ Bigret : begroet ; naar aanleiding van een vordering uitdaagt tot de tweekamp. 
5 Spreken. 
6 Hij behoeft op het bevel van de schout de vordering noch te erkeIUlen (jechten) 

noch te ontkeIUlen (bisecka) noch een geding te aanvaarden, o mdat hij in die ban 
(ambtsgebied van de schout) geen woonplaats heeft. 

De behandeling van de hoofdvordering uit te stellen, t e rekken. 
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antwoordt. 'Utsprong' 1 van 'utespringen' , er uit springen i.c. aan het 
proces ontkomen. 

'Thi ute' is op één lijn te stellen met het eveneens Friese 'thi utane' 2. 

Beide woorden zijn afgeleid van 'ut' (uit). 
In dit verband moet de aandacht gevestigd worden op art. 1 van de 

oude Friese Landrechten. Daar 3 wordt gezegd: dat als iemand enig 
onroerend goed opeist en de tegenpartij na drie-malige oproeping niet in 
rechte opkomt: 'sa mot hi hebba tha onferd " thi ther (er)utari.e onspreck', 
d.w.z. dat de klager de invaart in het goed moet hebben (hij mag het 
in bezit nemen) die daar (tevoren) de 'utana' het uitgaan - of in modern 
taalgebruik uitgedrukt - de ontruiming vorderde 6. Aan 'tha uta' en 
'tha utana.' is weer verwant een in de Groninger Ommelanden gebruike
lijke term als 'de utinck des sterfdachs' 6, d.w.z. de kosten van de begrafenis 
en van het begrafenismaal, waaraan familie en verdere gasten deelnamen. 
De uitdrukking komt ook voor in art. 29 van de Kerkordening voor de 
Ommelanden van Groningen van 1595, inhoudende 'dat bij Ordonnantie 
der Magistraat van de Hoogen Overicheijt de heidensche onnutte doot 
bieren off wtigen behooren affgedaan te worden' 7. 

Bij de verdeling van de ouderlijke nalatenschap kan volgens het 
Oldampster Landrecht (1471) 8 de broeder de zuster 'uthingen' (uijtigen) 
buiten de hooftstede ofte principale heert (daar sij uit heen gesproten 
sijn ofte daar de ouderen op gewoont hebben) 9 met even guet (groot) 
landt, indien daar so veel is 10. 

1 Middel-nederl. Woordenboek Verwijs en Verdam dl. 8 bI. 1064 'Utespronc' 
fri. 'utsprong'. 

a Von Schwerin o.c. bI. 203 en de daar aangehaalde schrijvers. V gl. echter ook 
van Helten Lexic. des Altostfr. bI. 355 ad 'ute' . 

a RÜ8tr. fr. tekst, von Richthofen Friesische Rechtsquellen 1840 bI. 41. Voortaan 
aan te halen als Rq. 

• Tunc licitum est ei habere introitum vel inmissionem. 
5 In art. 2 Jong Schoutenrecht (bI. 33 nr. 25) staat: 'ief him dera wtha breekt 

d.i. biwijs'. Bedoeld zal zijn als hem het bewijs van de uta (de 'utsprong', dat hij 
met aan het gevecht in de turba heeft deelgenomen) ontbreekt. 

8 Bijv. een testament van Sicko tho Ozingeweer uit het jaar 1475 (Gron. Volks
almanak 1934 bI. 17) 'unde aal Aleke' (echtgenote van de testamentarius) n668t 
een haar toegekend vruchtgebruik 'ock daar betalen de utinck mijnes sterfdachs' 
enz. (utink = utinge). Vgl. voorts Ommel. L. R. 1602 Bk 3 art. 83: 'de erfgenaem 
mach voor uijt nemen voor alle schuldeners de behoorlijcke onkosten gedaan op de 
wtinge des doden' enz. In Bk III art. 23 is sprake van besorgers (mombers, voogden) 
die de onmondige kinderen van haar vader in zijn uijterste (testament) worden 
gegeven. 

7 Hooijer Oude Kerkordeningen der Nederlandsche Hervormde Gemeenten 1865 
bI. 367. 

8 Pro Excol. dl. 6 bI. 712 (no. 13) en Oldambster LR. 1618 Bk 111 art. 80. 
e Haar niet in de hofstede of de waarde ervan laten mededelen. 

10 Op bI. 712 (no. 13) is toegevoegd: 'Is er in de arffenisse buiten hovetstede niet 
of niet zoveel goed als de zuster moet boeren, dan zal zij haar aandeel medegenieten 
in de hofstede'. 
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Men vergelijke ook W.W.O. 1541 1 : inhoudende 'want doch beschrijven 
Lantrecht wiere, soo waer een vrowe in een hoeve ofte guedt quaeme ende 
dat niet en betoech 2, soo soldt men sie weder 'uwthen' mit soodaene 
goederen alls sie aen die waer gebracht 3 hadde' . In casu besliste de 
G. L. W. - in afwijking van de sententie van de Grietmannen in Lange
wold - dat de goederen van de overledene Sappen door haar bij het 
huwelijk met Jelle aangebracht - welk huwelijk onbetogen (zonder 
kinderen) was gebleven - weer naar haar volle zuster Seva vererfde als 
dat 'sibste bloet'. Dit beginsel vinden we in art. 27 van het Langewolder 
Erfrecht neergelegd 4. 

En ten slotte - de grenzen van de Gron. Ommelanden even over
schrijdend - een gelijksoortige bepaling uit Rüstringen 5: Sa hwer sa 
en wif anna ene were 6 cumth and ther nen bern ne tiuch, sa hachmat 
hiri fon there were to utrande 7, alsa den sa hiut heth thard (daar) ebrocht 
(drijvend en dragend, blinkend goud en viervoetig vee). Thet hachma 
fon there were to swerande (met 12 eden), thet hit hebbe alle 'utad' alsa 
bli 8 (bi Iike, gelijkwaardig) , sa hiut hede anda were ebrocht 9. 

In de Instructie op de Hoofdmannenkamer van de stad Groningen van 
1601 wordt gesproken van 'uijttinge ende ontscheidinge' van een proces 
bij sententia interlocutoir of definitief (art. 6): ook wordt gezegd, dat tot 
'uitinge' van de sententie zal worden voortgevaren (art. 58) 10. 

1 Pro Excol. dl. 7 bI. 160. 
2 In haar huwelijk geen kinderen kreeg. 
8 In de huwelijksboedel aanbracht. 
, Rq 376: 80 waar een wijff an have en. an guet weder compt end daar ghene 

kinder theet, soe hoert men haar tho uetene (haar weer te geven) mit also dane goet 
alsoese daar brochte, drivende en dragende enz. Cf. Erfrecht Vredewold Rq. 382 
art. 7; O.B.Gr. Dr. 11 bI. 206: Alle fietiefte (uitzet) der onbetoghen sijnt, vallet weder 
oppe den heertstede darse van komen sijnt enz. W.W.O. 1454 (Pro Excol. 7 bI. 62): 
In der schelinge tusschen Ybe HeddeIlBoen ende Ywe Ouwema ende sijn suster Ete, 
is geseget als van achte graze landes, die Zwubbo Ouwema oren twee dochteren 
gedeelt ende gegeven hadde, dat die achte graze sullen weder vallen op den heerd 
stede als up Zwubben twe kinderen Ywe en Ete. Het land, dat Zwubbo aan zijn 
twee gehuwde dochters had geschonken (ieder voor de helft als huwelijksgift) viel 
weer terug - nu beiden kinderloos waren gebleven - op den ouderlijken heerd en 
vererfde aan zijn twee andere kinderen Y we en Ete. 

5 Rq.123. 
S V gl. noot 3 (were = waar). 
7 Utria, uitgeven. 
8 Vgl. Fivelgoer Erfrecht Rq. 305, art. 15: 'Alsoe bij lycke ghuedt, soese in der 

were hadde ghebracht.' 
9 Vgl. over deze gehele zin van Helten Zur Lex. des Altostfr. bI. 55. 

10 O.W.O. 1595 Pro Excol. dl. 7 bI. 182: Derck Alberda te Hemmen tegen Abele 
Coenders te Helpen in zake naarkoop een exceptie 'wegen nicht erlegten koep
schattes' aanvoerende (dat nml. C. niet conform de O. W. Constitutie 1527 (dl. 7 
vno bI. 141) de koopprijs in Rechters handen had gelegd), kreeg van de G.L.W. 
te horen, dat deze exceptie als 'unerheffiich' (ontoelaatbaar) und 'von unwerden' 
moest worden verworpen, aangezien 'Coenders die in rechtshanden cOIlBignierte 
penningen - vermeIt des Redgers handt under Attestation - sych geuthert' (voor 
den dag gebracht, gestort, zich van de betaling heeft gekweten). 
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Een ander voorbeeld. Art. 16 van de Hunsingoer Keuren van 1252 
(bepalingen geldend voor de terra of go Hunsingo gelegen in de Groninger 
Ommelanden) luidt 1 : 

'Tha redgevan ne moten umbe nenes redgeva kere ni umbe nenne dom 
ni umbe nenra honda thing, thet him to clage kume ieftha to redskipe 
here, nene meyde nime ni nena monne fon hiara halvum nima ne lete 
ur twene fiarderan biares.' 

'Redgeva kere' zou hier volgens mej . Simonides betekenen: de keuze 
van een redger 2. Met deze interpretatie kan ik mij bezwaarlijk verenigen. 
Want, daargelaten, dat hoogstwaarschijnlijk in de tweede helft van de 
13e eeuw de redgers in de rechtstoelen van Hunsingo reeds volgens een 
bepaald rooster of clauwregister bij toerbeurten tot het waarnemen van 
het ambt werden aangewezen 3, duidt de inhoud van het artikel, dat de 
r€dgers o.m. vanwege een vonnis of een of andere zaak, waarover bij hem 
(één van hen) wordt geklaagd 4 of (en) welke klacht in zijn ambtsgebied 
(r€chtstoel) valt 6, niet meer dan de waarde van twee vierendeels bier als 
geschenk, het z.g. doembier of doemgeld 6, direct noch indirect 7 mogen 
aannemen, er duidelijk op, dat het ten dezen gaat om ambtsverrichtingen 
van fungerende rechters en dat dus de gedachte aan verkiezing van 
rechters in casu moet worden geëlimineerd 8. Welnu in de sententies van 
de Gemeene Landswarf te Groningen uit de 15e en 16e eeuw is meer-

IRq. 329. De desbetreffende teksten van de verschillende HSS zijn afgedrukt 
in de dissertatie (1938) van Mej. Simonides (bI. 1-26) : 'Die Hunsigoer Küren vom 
Jahre 1252 und Das Ommelander Landrecht vom Jahre 1448'. 

I Diss. bI. 36. 
8 In de Kroniek van Emo en Menco (editio Historisch Genootschap te Utrecht 

1866 bI. 252) wordt gezegd: 'Scrupulosa questio in terra Fivelgoniae oritur de 
consulatu quam dignitatem quilibet habere voluit etiamsi nihil juris in ea in illo 
anno habere dignoscibatur', hetgeen aan de gedachte van een telken jare plaats 
te hebben stemming (verkiezing) in de weg staat. 

, Dr. Simonides vertaalt hier s.r. minder juist: 'die ihnen zur Entscheidung 
vorgelegtwird.'Vgl. ook de vertaling in een h .s. van P .E. op bI. 24 van de dissertatie : 
'om neenrehandedijng dar em to claghe kome.' 

6 Eigenlijk: thuis hoort. De klacht moest wo:rden gedaan bij de redger van de 
rechtsstoel, waarin beklaagde woonde. Deze redger zorgde dan ter zijner tijd voor 
oproeping van de beklaagde op een terechtzitting in het ambt of van de terra, 
waar de zaak behandeld werd. Het art. spreekt dan ook in het enkelvoud (him, 
de redger), in wiens rechtsstoel (als de daartoe bevoegde) moest worden geklaagd. 

e Elk rechter zal voor 'doembier' nemen van 'eiken parte 2 vleemsche' (1456 
Pro Excol. dl. 7 bI. 66 op bI. 135 nt. 1 'doemgeld' genoemd). De grietmans hadden 
recht op een kanne wijns voor het bezegelen van een brief (contract) : 1467 o.c. 
bI. 103. De O.W. Const. van 1560 (o.c. bI. 168) kende den redger een sententiegeld 
toe nml. 'behoerlick geIt nae groetheyt unde qualiteit der saken' tot een maximum 
van 2 dalers. 

7 Geen geschenk (mijde) aannemen noch iemand anders van hunnentwege laten 
aannemen, als dat de waarde van 2 vierdel bier te boven gaat. 

8 Bovendien zou in dat geval eerder zijn te verwachten, dat de redger een geschenk 
zou geven da.n ontvangen . 
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malen sprake van een wilkeerde, wilcoerde of verwilcoerde redger I, dat 
is een rechter door de twistende partijen gewilkeurd, verkozen, derhalve 
een soensman 2, een scheidsman 3 , een arbiter. 'Redgeva kere' vormt dus 
een tegenstelling tot het onmiddellijk daarop volgende 'dom' ofwel de 
scheidsrechtelijke uitspraak door één redger, 'kere' 4 genoemd, staat hier 
tegenover den doem van meerdere redgers, namelijk die van het ambt of 
van de terra. Want - gelijk reeds boven opgemerkt 5 - de Hunsingoer 
Keuren van 1252 kennen de alleen sprekende redger niet. Rechtspraak 
geschiedde door de rechters van het ambt of een deel daarvan ofwel door 
de landswarf, waartoe alle redgers behoorden. Terecht is dan ook het 
woord 'redgeva', opgenomen vóór het woord 'kere', niet geplaatst tussen 
'nenne' en 'dom'. Overigens beheersen de aanvangswoorden 'tha redgevan' 
(meervoud) de verdere loop van het bedoelde artikel, zodat de verplich
ting zich van verboden giften te onthouden op iedere redger rust, hetzij 
hij als scheidsrechter of als lid van een van de beide warven optreedt. 

Een raadpleging van het oude Ommelander Landrecht kan mitsdien 
soms verhelderend werken bij het opsporen van een juiste interpretatie 
van een oud Friese uitdrukking. 

In deze bijdrage wordt in het bijzonder de aandacht gevraagd voor het 
woord 'kestigia'. Deze term komt zesmaal in de oudste rechtsbronnen 
voor, nl. driemaal in het oude Schoutenrecht, tweemaal in het Jongere 
Schoutenrecht, en éénmaal in de Willekeuren van de Vijf Dooien 6, maar 
het is toch vooral één artikel in het oude Schoutenrecht, dat de betekenis 
van 'kestigia' - als technisch bewijsrechtelijk begrip - aan het licht 
brengt. Alvorens ons echter tot de behandeling van dat artikel te zetten, 
mogen tot goed begrip van die bepaling enige inleidende beschouwingen 
over de bewijsmiddelen, de verdeling van de bewijslast en de gang van 
de procedure voorafgaan. 

Allereerst dan de bewijsmiddelen. Dat waren in de 12e en 13e eeuw 
overwegend: de eed en de kamp. 

De eed werd gewoonlijk met eedshelpers (juratores, sacramentales) 7 

1 Vgl. Pro Excol. dl. 7 bI. 19 (wilkoert rechter in der sake: 1446), bI. 106 (gewijl
koert redge: 1469), bI. 138 en 139 (vorwillecort redger: 1526) en vooral bI. 168: 
(redge olf richter van den partien gewilckoert : 1560). 

2 O. Fr. O. Sipma III nr. 2 (1403: soenma.en ende wilkarnde riochtern: drie 
p('rsonen), no. 3 (1452: soenlioede ende wrll.: voor elke partij soenman ende wra als 
derde), no. I) (1464: wilkareth soenlyoed). 

3 Van Helten (Lex. des altostfr.) bI. 79, 'kere' gelijk 'Schiedsspruch' van den 
'ausscrgerichtlich als Schiedsmann fungierende Richter'. 

i 'Kere' gelijk keuze, keur, besliBBing, bepaling. Bijv. thit send tha keran theru 
ebbetena and thera wisesta fon hunesgena londe (Rq. 328). Zoo koos Magnus zeven 
verschillende Keuren '~nde alle Fresen oen sine ker (keuze) iechten' (Rq. 440). 
'Want hili. moeten self riucht makia bij hiara landis wilker ende bi wisera lijodena 
ende dera prelatana reed (Rudolphsboek Rq . 42!i). 

5 Zie bI. 6 noot 5. 
s Rq. 474. vun Richth. dateert ze in de 14e eeuw (Inhalt bI. 7). 
7 Lex Frisiunum ed. vun Richth. 1866 Index Rerum bI. 142 en 155. 
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afgelegd, en wel ten getale van 3,6 of 12. Als regel was de eed van de partij 
zelf in dit getal inbegrepen 1. De eed met 12 werd 'plenum sacramentum' 
genoemd, welke benaming is ontleend aan art. 17 van de Lex Saxonum 2. 

In Ooster-Lauwers Friesland sprak men later van een 'voleed' of een 
'volrecht' naast een 'half recht' (6 eden) s. Terwijl de partij het bewijs
thema moest bezweren, verklaarden de eedshelpers slechts, dat zij de 
partij als een betrouwbaar persoon beschouwden en dat de door haar 
afgelegde eed 'riuchte and unmenes' was ". Eerst zwoor de partij, na haar 
zwoeren de eedshelpers of volgers 5. Deze laatsten werden gewoonlijk uit 
de bloedverwanten van de partij gekozen 6. Volgens de 6e Kest 7 mochten 
zij niet zijn 'periurii vel homicide aut criminosi rei carine 8. Het aantal 
eedshelpers hield verband met verschillende omstandigheden. Zo hechtte 
de Lex Frisionum meer waarde aan de eed van een partij uit de stand 
van de nobilis dan uit die van de liber of litus, zodat bijv. ingeval van 
ontkentenis van een doodslag door een nobilis ook met een minder aantal 

1 Dit was in overeenstemming met het Saksische Recht, volgens hetwelk de 
partij met 2, 5, 11 of 23 helpers zwoor. Het Frankische recht da.a.rentegen geeft als 
a.a.ntal eedhelpers op: 3,6, 12 enz. Vgl. His, Das Friesische Recht in 'Die Friesen' 
1931 bI. 116. 

I Brunner-von Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte 11 1928; bI. 520. Leges 
Barbarorum ed. Fischer TI 1951 bI. 37. 

8 Zie hierover IV bI. 59 nt 2. 
, V gl. art. 30 O.Sch.R. bI. 23 regel 9: 'so ik thenne eth riuchte swore and unmenes.' 

von Schwerin-Thieme, Grundzüge der Deutschen Rechtsgeschichte 1950' bI. 33 
(rein und unmein). Hetzelfde fonnulier in de Gron. Ommelanden (O.W.O. 1459 
Pro Excol. dl. 7 bI. 74) nog in zwang: nml. 'dat hie (de partij) recht gesworen helft 
ende niet mene'. 

& V gl. art. 45 Oud Schoutenrecht: 'en af ara and tha sex folgia' (getuigenis van 
Kon. 's orkenen); Schouwer Zijlbrief 1428 art. 27 (Nap Versl. Meded. Vereen. tot 
Uitgave Bronnen oud·vaderl. Recht dl. 4 no. 2 bI. 147) 'soe sal die rechte erve des 
dooden (de doodslag) bewijsen mijt 11 persoenen sijne na.este vrenden ende die 
zijlrechters van sijn lande mijt twe bueren van gueden gheruchten eijgenarvighe 
in huijss mijdt sijn voereedt' en Winsummer Zijlrecht 1464 (Nap bI. 167 art. 1) : 
'die sall den scha.eden boten na.e der rechter pendinge offt rechte dat sulven voer an 
mijdt 12 na.este ma.egen veir rechteren unde twe schepperen'. 'Vooreed' of 'rechten 
(ontrechten) voeran' beteekent, dat partij eerst zweert en na. hem de eedshelpers 
(de volgers). Busstaxen der Hemmen Rq. 498 art. 26: 'thi hushera scel mith tha ethe 
witha hoth sin scada se and 9 atthan ti fulgijen'. 

• Het instituut van de eedshelpers kan worden beschouwd als een uitvloeisel 
van het oude sippeverband. Brunner Deutsche Rechtsgeschichte P bI. 260: Der 
Eid mit Helfern war ursprünglich Geschlechtseid. Zie Landrecht VI Rq. 52 (te 
swerane anda withum mith a.chta federmegum and mith fiuwer modermegum) : 
(cum 8 et consanguineis patris et totidem cognatis matris). Verder de twee voor· 
beelden in noot 5 hierboven (Schouwerzijlbrief en Winsummer Zijlrecht) : resp. de 
11 na.este vrenden of ma.egen. 

7 Rq.8 en 9. 
8 Ende deer ne schil neen wessa. meened.ich ner mansla.chtich ner mit hoerdome 

bewollit (besmet, bevlekt), edder ner ijn ander sunden beruchtiget so veer dat he ener 
karijnen schuldich sij (quadra.ginta dies in pane et aqua quod carinam vocant). 
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eedsvolgers (eiusdem conditionis) kon worden volstaan dan indien het feit 
door een liber of litus was gepleegd 1. Bij geldschulden steeg het aantal 
eedshelpers van de beklaagde met het hoger worden van het bedrag, dat 
gevorderd werd 2. In de Hunsingoer Boetetaxen 3 trad bijv. bij straf
bare feiten, gepleegd onder verzwarende omstandigheden, een verhoging 
van het aantal eedshelpers en van het boetebedrag in. We vinden dat 
onder anderen uitgedrukt met de woorden 'thrimene diura 4 a bote and 
a riuchte' . D.w.z. èn het bedrag der boete èn het aantalonschuldseden 
werd met 1/3 verhoogd. 

De eed was volgens Brunner 5 een ' bedingte Selbstverftuchung' 6. 

'Der Schwörende setzte für die Wahrheit seines Wortes sein Heil oder ein 
bestimmtes Gut ein.' In de Fiaeed (vee-eed) in het Emsiger recht 7 is 
bijvoorbeeld opgenomen: 'dat gij zult bedenken geen vee met een valsen 
eed te winnen op straffe van beroofd te zullen worden van lijf, ledematen, 
al Uw have, Uw vijf zinnen, smaak, reuk, gevoel , gehoor en gezicht, 
tegelijk zal Uw vee verloren gaan en van U wijken' enz. enz. 

Het karakter van de kamp als bewijsmiddel komt duidelijk naar voren 
in een artikel van het Oude Seendrecht, luidende: 'H weerso enis mannes 
kempa hawen wirt ende meij stride wonnen, soe aegh hi self dine mena 
eed ti bikannen sonder wroghinghe ende di decken ti moniane sijnre 
banne. Hwant David end Golijas dijn aerste kamp fiochten om twira 
Koningha wilkere' enz. 8. 

'Willekeur' betekent hier 'keuze'. Derhalve : David en Goliath streden 
de kamp uit hoofde van de keuze door de beide Koningen 9. Het essentie Ie 
is juist, dat David en Goliath respectievelijk als kampvechters door de 

1 Vgl. Titel 1 Simplo. compositio de homicidiis (ed. v. Richth.). 
2 Lex Frisionum Titel 11 art. 11 : 'aut si negare voluerit rnaiori vel minori sacm

mento prout qualitas peclmiae fuerit se excusare debet. Verder Willekeuren Vijf 
Deelen Rq. 475 arts. 12 vlg. en Keuren Fivelgo en HWlsingo Rq. 302, art. 10. 

3 Rq. bI. 332 arts. 12 t/m 15. 
Diure, diore, teuer: W.B. 687, Holthausen bI. 16. 

5 Deutsche Rechtsgesch. 12 bI. 257. 
e Dr. A. H. Post: GrWldriBS der ethnologischen Jurisprudenz dl. 11 1895 bI. 478: 

Die Eidesform ist daher ursprünglich stets ein Herabbeschwören von Unheil für 
den Fall des Falscheides. 

Rq. (Fiaeid) bI. 245 en 246. Zie ook Sipma Fon Alra Fresena Fridome 1947 
bI. 148 en 149. 

8 Rq. 408 art. 13. Overzicht van de drie teksten bij van Buijtenen (De grondslag 
van de Friese vrijheid 1953). Bijlage 7 Het Oudfriesche Seendrecht X. 

9 Vgl. bijv. de Haan Hettema Fiveig. Oldampster L.R. 1841 bI. 44: Seendrecht 
art. 4 en Soondrecht Rq. 410 art. 23: hwersa en prester in ene capelle kumt mit hlote 
jef mith liuda wilkeure (gekozen door of in opdracht van het volk) enz. Kour Fivelgo 
Rq. 288 art. 22: 'de soene wordt mijt wilkoren ghemaket': de inhoud van dc soen 
wordt met wederzijdsche keuze (goedvinden) door de twee 'hoeffvijanden' vastgesteld. 
Een weergave met 'vechten op den wilIekeur van twee koningen' (Brantsma en 
Wierdsma O.Fr.W. bI. 247 en van Bllijtenen o.c. bI. 179) of met 'streden ter wille 
van twee Koningen' (Immink, Tijdseh,'. voor Rechtsgesch. 1955 bI. 132) brengt S.f. 

ten dezen do beteekenis van 'wilkere' niet tot volle ontplooiing. 
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Koningen werden aangesteld 1. In het algemeen bracht zo'n keuze mede, 
dat de partij, wier kampvechter werd verslagen, geacht moest worden 
het proces te hebben verloren en mitsdien meineed te hebben gepleegd. 
Volgens het Oude Schoutenrecht toch moesten beide partijen vóór de 
strijdkamp haar processueel standpunt onder ede te kennen geven en 
daarbij volharden 2. De in het ongelijk gestelde partij was derhalve ver
plicht de meineed te bekennen, zonder dat te dien einde nog een proces 
tegen hem in het seendrecht behoefde te worden aangespannen. Evenzeer 
was in het hogergenoemde artikel de deken bevoegd zijn ban in te vorderen. 

In de Friese landen werd met het zwaard gekampt op de zogenaamde 
'~ampstal'.3 Elke partij had twee zwaarden tot haar beschikking (ief hem 
thet other breka iefta un springe 4, thet hi ti tha otherem fe, ief he moge) 5. 

Deze wapenen moesten even lang zijn (nu sken tha swerd ewen lang wesen). 
De duellerende partijen zullen geen schild bij zich gehad hebben 6, indien 
het zwaard met beide handen moest worden gehanteerd 7. Volgens de 
Lex Frisionum kon in het geval bedoeld bij Titel XIV sub IV 8 iedere 
partij een kampvechter tegen betaling huren om voor hem te strijden 9. 

De kamp vond verder toepassing in Hunsingo (13e eeuw 10), Langewold 11 

en Hummerse 12. Op de bepalingen dienaangaande in het Hummerse Recht 
zal nog onder IV worden teruggekomen. 

1 In het Boek Samuel (ed. Dr. C. J. Goslinga 1948 bI. 204 vlg.) wordt Goliath 
tweemaal de kampvechter van de Filistijnen genoemd; Saul, die David de strijd 
met Goliath had ontraden, omdat hij een knaap was en Goliath een krijgsman van 
zijn jeugd af, geeft op aandringen van David toe en spreekt tot hem: "Gaat heen 
en de Here zal met U zijn." 

2 Vgl. art. 30 Oud Scholltenrecht (het zweren van den strideth). 
3 Oud Schoutenrecht art. 31 (I). Kampstal: plaats van de tweekamp. Vgl. 

dincstal, sindstal (senuth stal), dikstal. 
4 Als het ene breekt of hem uit de hand is gevallen. 
5 Naar het andere grijpt, indien hem zulks mogelijk is. 
e Art. 18 O.Sch.R. (bewapening bij de landweer) kent alleen de combinatie 

van speer en schild. 
7 Vgl. in 'Kampregt der Hollanderen' van Kornelis van Alkemade 1702 de 

illustratie vóór de Inleiding en vóór bI. 59. In een Kroniekje van Gron. uit de 16e 
eeuw (uitgegeven door Dr. W. Zuiderna in Bij dr. en Mededeel. van het Histor. 
Genootschap te Utrecht deel 12 bI. 158) wordt bij de verovering van Appingedam 
in 1506 melding gemaakt van het sneuvelen van Eltekens Lewens (de eenige zoon 
van Harmen Lewens Burgem. te Groningen), die zich met 'een slagzwaard' verdedigde 
(hie had een harten koeller an ende eenen rijnck kraege om sijn haIBS). 

8 Ed. v. Richth. bI. 16. 
8 In bac tarnen contentione Hcet unicuique pro se campionem mercede conducere, 

si eum invenire potuerit. Onder degenen, die straffeloos konden worden gedood, 
viel ook de campio (L. Fr. Titel V). 

10 Keuren Hunsingo 1252 Rq. 329 art. 19. 
11 Rq. 366 arts. 17, 18 en 19. 
12 Rq . 360 art. 22, 362 art. 40. 
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Te dezer plaatse vestig ik alleen nog de aandacht op een merkwaardige 
bepaling in het oude Fivelingoer Landrecht 1 , luidende als volgt: 

'Twa metedolch blodrennande biclagat a twi halva is strid. Cumth 
thi other efter tham, ther thet dolch helat is iefta untbledende, sa meij 
hi nout strida, hi scel al iechta beta, thet ther er clagit is.' 

Als twee personen met verse (bloedende) wonden elkaar gelijktijdig 
(voor de Rechter) beklagen, zal de kamp tussen hen moeten beslissen. 
Komt een van de twee klagen , nadat zijn wonde is geheeld, althans niet 
meer bloedende, dan heeft hij geen recht op de kamp, doch hij zal alles 
als erkend (jechtich , vaststaand) moeten betalen (boeten) , wat daar door 
de andere partij tevoren (jegens hem) is geklaagd. 

In het eerste geval , is er (zonder meer) geen reden een vall de partijen de 
schuld aan het gevecht te geven 2 , zodat de kamp tussen hen moet be
slissen. In het tweede geval rijst het vermoeden , dat de partij , welke een 
afwachtende houding aannam. alleen schuld heeft geharl 3. 

Thans nog enige mededelingen over de bewijslast in het oud-friese 
recht. In geval de beklaagde het hem door klager verweten feit als onjuist 
bestreed , behoefde laatstgenoemde dat niet te bewijzen, doch was daar
entegen beklaagde verplicht« zijn onschuld aan het feit onder ede te 
verklaren s. Hij moest riuchta of unriuchta 6 of zoals het nog in de latere 
15e eeuwse Warfsoordelen van de stad Groningen en de Friese Omme
landen heette: hij moest rechten in den hilligen 7 of zweren in de hilgen 8. 

Ed. de Haan Hettema bI. 122. 
2 Van een wederzijdse zelfverwonding kan geen sprake zijn. 
" Nml., dat hij het gevecht is begonnen. Vgl. Warf'lOordeel 1454 (Pro Excol. 

dl. 7 bI. 60): 'Naden dat jonge Mijnko eersten a nghevochtcn hevet, so als rlaer aff 
getuget is, so hevet hie den Warfvreden gebroken.' H et komt ook uit in de bepaling 
v . h . Landrecht 1448 (Bk. I art. 31, Bk. II art. 12, Rq. 318 en 322) : een vrouw doet 
'manlike daet, also dat sic anhaelde (aanleiding gaf, uitlokte) vermyds medeveehten', 
in welk geval de boete aan de vrouw wegens verwonding of rloodslag verschuldig(l, 
verminderd zal worden. 

4 Brunner-von Schwerin II I bI. 500: Der Beklagte hat das R echt und die Ptlicht 
sich zu reinigen. 

Lex Frisionum (ed. van Richthofen 1866): de geijkte bewijsregel luidde: 
'si negavel'it (sc. de dader - beklaagde), juret'. Stond het doden van iemands servus 
vast, dan rustte daarentegen op klager het bewijs van de waarde van de gedode 
Titel I sub. 11 cn Titel 4 sub. l. Evenzo Keuren der Vijf Delen (Rq. 475 art. 24: 
'so schil die huushera susrs dine oenbringh ende mit ene eed wita haet zijn schada is.' 
Oud Schoutenrecht art. 3: 'Thit is riucht thet thi fria fresa ach sines selves deda 
ti witane uppa tha helgurn mith mara riuchta than him se emma over ti tiugane; 
hit ne se so fir bithingad mith skelta banne and mith asega dome, thet tha niugen 
tiuch sines einne ath binima.' Kest 17 Rq. 26: 'and alle re monna welic witit him selva 
anda withum wet he geden hebbe' (Huns. II). Jurisprudentia Frisica I blz. 39 : 
Dat is riucht: 'Dat ellick man nijaer is sijn ayn deda to witen. ' 

5 Vgl. de plaatsen in het Oude Schoutenrecht Steller Glossar in "oce 'nnriuchta' 
en in het .Jonge Schoutenrecht van Klaarbergen Index Verborum in voce 'riucht.a' 
en 'onriuchta'; eveneens Wörterbuch v. Richth. in "oce 'riuchta' blz. 595. 

, Pro Excol. dl. 7 bI. 17,74,75,86 en 99. 
8 Pro Excol. dl. 7 bI. 20, 21, 31 en 154. 
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Rechten (ontrechten) betekent dus zijn onschuld bezweren (zich met 
eden van de aanklacht zuiveren). 

Het ontstaan van deze bewijsregel schrijft Ulrich Stutz hieraan toe 1, 

dat de meeste klachten oudtijds strafklachten waren. 'Im Anfang war 
die Missetat und nur sie. Aus ihr allein entsprang zunächst eine Klage, 
die älteste Klage war Strafklage, der älteste Prozess Strafprozess 2. Der 
Kläger macht nicht ein Recht geItend, sondern er bezichtigt den Beklag
ten eines Unrechts. Daraus ergibt sich mit zwingender Notwendigkeit das 
sofortige Aktiv werden des Beschuldigten 3. Wurde der Vorwurf auszer
halb des Gerichtes erhoben und war er von entsprechender Schwere, so 
griff der Beschuldigte wohl regelmäszig zur Waffe, verwehrte er sich 
des Angreifers mit Faust und Schwert. Die Waffe des Rechtsganges aber 
war der Eid mit Helfern. Mit ihm begehrte der Beschuldigte sich von 
dem Vorwurfe des Klägers zu reinigen, mit ihm seine Unschuld ebenso 
darzutun, wie er auszer gericht mit der Waffe den Angreifer abzuwehren 
tra.chtete 4. 

Al moge men in deze theorie van Stutz - ter verklaring van het 
onschuldsbewijs door beklaagde - iets aantrekkelijks bespeuren, het 
beroep, dat Brunner op het woord londraf = landroof 5 doet ten bewijze , 
dat de oorspronkelijke klachten in het oud-friese recht evenzeer straf
klachten waren, gaat s.r. niet op. Dit blijkt duidelijk uit de Huns. Boete
taxen 6, alwaar de begrippen 'haudraf, husraf en londraf' op één lijn 

Zeitschrift für Rechtsgeschichte (G.A.) Band 49 (1929) bI. 1 en vgl.: Ditl 
Beweisrolle im altdeutschen Rechtsgang. 

Z 'Urn Raub und Diebstahl ging die Fahrhabeverfolgung, urn widerrechtliche 
Vorenthaltung der Schuldprozess friihester Gestalt: urn Landraub die Liegenschafts
klage'. Vgl. Hübner, Der Immobiliarprozess 1893 bI. 35 ('contra legem et malum 
ordinem invadere et tenere') en bi. 44; bI. 199 vgl. over het verdwijnen van het 
strafrechtelijk karakter van de klacht inzake onroerend goed. 

S 'Und zwar nicht nur im Falle wirklicher Schuldlosigkeit, sondem erst recht 
in dem entgegengesetzten, weil der Schuldige Beschuldigte, wollte er nicht bekennen, 
erst recht sich so benehmen muszte, wie wirklich Unschuldige zu tun pflegten.' 

, Stutz bestreed in dit opstel de stelling van Maijer-Homberg (Beweis und 
Wa.hrscheinlichkeit na.ch älterem Deutschen Recht 1921), dat in het oud-Duitsche 
procesrecht een voorrecht van bekl. op bewijslevering (favor rei) niet had besta.a.n, 
doch dat die partij, wier stellingen ha.a.r standpunt in het gerezen geschil prima. 
facie het meest wa.a.rschijnlijk maakten, tot het bewijs moest worden toegelaten. 
In zijn 'Grundzüge der Deutschen Rechtsgeschichte' (1934 bI. 30) ging ook von 
Schwerin ervan uit, dat beklaagde als regel het onschuldsbewijs had bij te brengen 
en dat klager daarentegen tot bewijs kwam, als hij getuigen had of in geval van 
heterdaad. In de vierde druk 1950 bI. 34 (von Schwerin-Thieme) is dit zo gebleven 
(bI. 33), doch op bI. 34 een noot 5 toegevoegd, luidende als volgt: 'Die Regel erklärt 
sich aus dem Recht des Angegriffenen zur Abwehr, die Ausnahme aus dem Grund
gedanken, dasz derjenige das Recht des Beweises hat, für dessen Vorbringen die 
groszere Wahrscheinlichkeit spricht' . De inhoud van het eerste deel van deze laatste 
zin wijst op een instemming met de theorie van Stutz. 

5 Deutsche Rechtsgeschichte IJl 512, lP 672. 
8 Rq. 339 art. 65. 
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worden gesteld . De betekenis is resp.: beroving van een hoofddeksel en 
beroving in huis of op het land, dus in het openbaar (de latere 'straat
schenderij') 1. Vgl. in dit verband ook nog Kest 9 2 : 'si mercatores hiis 
VII stratis fuerunt spoliati'. Voor daadwerkelijke inbreuk op iemands land 
kende het Friese recht het typische woord 'londbrecma' en wel in vier 
schakeringen. Vgl. het Emsiger Recht 3 : de zwaarste , als iemand aarde 
van andermans land afgraaft en naar zijn warf (heemstede) vervoert, de 
lichtste, als men over iemands land gaat of vaart 4 . 

Al dadelijk lijdt de regel in artikel 3 Oud Scholltenrecht, dat de Fries 
zijn eigen daad op de heiligen moet weten (wita) - met meer recht dan 
dat iemand hem met bewijs van zijn daad mag overtuigen - uitzondering, 
indien het proces met schoutenban en asegadom tegen beklaagde zo ver 
gevorderd is (so tir bithingad), dat de negen getuigen (th a niugen tiuch) 
hem zijn eed kunnen ontnemen (binima). Een duidelijk voorbeeld daarvan 
levert art. 19 Oud Scholltenrecht. Als de schout, die de ban over de zijl 
(sluis) voert, tezamen met s'Konings orkenen (getuigen) en met de asega 
het 'wanwerk' constateren (biskawath) , dan zullen deze negen personen 
(schout, asega en zeven van de twaalf orkenen 5) naarder (niar) zijn de 
lieden, die ontkennen zich aan wanwerk te hebben schuldig gemaakt, van 
ongelijk te overtuigen dan dat deze het op de heiligen kunnen ontzweren. 
Nu in de loop van het proces het 'wanwerk' ten aanzien van de sluis van 
de zijde van de overheid (niugen tiuch) is aangetoond en is komen vast 
te staan, wordt de reinigingseed van de lieden, voor zover deze een ver
zaking van de onderhoudsplicht ontkennen , eenvoudig gepasseerd. 

Op één lijn met dit artikel uit het oude Schoutenrecht kan worden 
gesteld : art. 16 uit het Jongere Schoutenrecht (fan sijle). Ook hier is door 
de schout en orkenen 'wanwirck' aan de zijl geconstateerd, zodat alle 
schotplichtigen in een boete van 2 schillingen aan de schout zijn vervallen. 
Blijven ze met de betaling daarvan op één van de vijf opeenvolgende 
gedingen in gebreke, dan wordt tegen één van de schotschuldigen het 
proces verder gevoerd, waarvan de uitslag ook voor al de verdere schot
plichtigen verbindende kracht heeft. En dan volgt: 'So deelt di aesga dat 

1 Vgl. Verbond 1425 (Opsterland) en 1430 (Vrcdewold): 'Stra.tenschenners' in 
mijn Gemeene Landswarf en Hoofdm. Kamer bI. 30 en 32. 

2 Rq. 16 en 17. 
3 Rq.236. 
4 Zie van H elten Zur L exicologie des alwestfriesischen bI. 71 noot 2. Men vgl. 

O.W.O. 1525 (Pro Excol. dl. 7 bI. 134) : een settingc (waarborgsom) van 60 mark, 
welke Tyartsumma aan Luyl heeft opgelegd (afgenomen) en aan Eling ter hand 
gesteld 'hercomende va.n lanth, dat aan Eling afghedobbet ende afghedolt' zou 
zijn (uitgediept: dobbe = gat en uitgegraven: oud-fries owerdelta of owerdelfta, 
Oud Schoutenr. art. :~9 •. T. Rch. R. art. 25 en 26; Dijkrecht Humsterland Rq. 364 
art. 9 : 'wie gaat naaI· een anders vak (dijkvak) en graaft en delft dat op'. 

5 Waar de orkenen (in ' t geheel zijn er 12) zonder meer worden genoemd, steunt 
het bewijs van hun ambtelijke verklaring ook op de meerderheid van zeven. 
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dij schelta ende dera toelvasaun 1 ende dij aesgha, der hit mei bitinghet 
is 2, dat hiaet bitiucna (verklaren) schillet, dat hi (beklaagde) voor zich 
en q.q. mit wrheriga banne aldus fijr bithinget is' 3 (no. 10) en verder: 
dat, wanneer deze getuigenis is afgelegd, de asega als zijn oordeel te 
kennen geeft, dat de wrheriga en al sin landnata 4 aldus fijr bithinghad 
sint (5 thinge) , dat se den schout 10 schillingen en den Graaf 2 pond 
zullen moeten geven (no. 12). De beklaagden kunnen dus - na deze 
ambtelijke verklaring - zich niet meer met een onschuldseed zuiveren. 

In het bovenstaande geval stelde het landsheerlijk gezag in verband 
met het grote belang gelegen in het in goede staat verkeren van de open
bare werken 6, paal en perk aan de onschuldseed van beklaagden. 

Ook bij het invorderen van de huuslaga (de koningsschuld) luidt het 
oordeel van de asega, dat ten aanzien van de wrheriga (weigerachtige tot 
betaling van de huuslaga) de asega, die het proces heeft gevoerd, de 
schout en de 7 van de 12 orkenen (tolvasaun) zullen moeten beslissen of 
de beklaagde de ongehoorzaamheidsban schuldig is 6; zo ja, dan wordt 
tot executie daarvan overgegaan zonder dat van het afleggen van een 
onschuldseed sprake kan zijn. 

Aan Kest 17 zijn verschillende Wenden (uitzonderingsbepalingen) toe
gevoegd 7, waarin feiten op heterdaad gepleegd of feiten - met uit
breiding van het begrip heterdaad - op één lijn daarmede gesteld 8, als 
vaststaande in rechte worden aangenomen. Ze worden als 'notoir' of 
'jecht' (erkend) beschouwd 9; 'thor umbe (daarom) ni mei hi (de dader) 
there dede nene withe biada' 10; 'tunc non potest illius facti juramenta 

1 Dera tolwa sawen = 7 van de 12. 
2 Gedoeld wordt hier op een vroegere asega, ten wiens overstaan het proces 

was gevoerd. 
8 Dat de procedure (tot betaling van de boete) tegen hem zover is gevorderd. 
4 Beklaagde treedt mede op voor zijn landgenoten d .w.z. voor zover deze ook 

banplichtig zijn in verband met het onderhoud van de sluis. 
6 Art. 10 Boek IV Ommel. Landrecht 1601 noemt zulke objecten 'eigendommen, 

die de gemene welvaart aangaan', zoals 'wateringe ende sijlen te onderholden'. 
• Art. 8 Jong Schoutenrecht (bI. 45 sub 8). In de brief door Karel Hertog van 

Bourgondië op 9 juli 1470 aan de Friezen gegeven, wordt gesproken van 'huuslaga 
vel thijns' (pecunia annuatim super domibus in Oostergoo et Westergoo colligenda) 
Plakkaatboek Friesland I 64. 

7 Rq. bI. 30 en vlg. 
8 Over ontstaan en ontwikkeling van deze bewijsregels en hun onderlinge 

verhouding kan men met vrucht raadplegen Mr. M. S. van Oosten, Inleidende beschou
wingen over het oudere Friese bewijsrecht bI. 445 vlg. in Tijdschrift voor Rechts· 
geschiedenis 1950. Terwijl diens opstel zich op strafrechtelijk gebied beweegt, doet 
de onderhavige bijdrage voornamelijk verkenningen op het terrein van de civiel
rechtelijke bewijsleer. 

8 Rq. 32 regel 16 en 17 (Huns. lat. text) 'tunc debet illud totum notorium vel 
iechta esse'. 

10 Rq. 34 regel 6 en 7 (geen onschuldseed aanbieden). 
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prebere ' 1; 'ende men mach der daet gheen untschuldijnghe beden' 2. 
Evenmin werd de onschuldseed toegestaan bij daden of verklaringen, 

welke in tegenwoordigheid van de rechter werden gepleegd of afgelegd . 
Hunsingoer Keuren 1252 art. 17 3 : 'umbe raf and umbe metedolch 4 

nenne jechta te delane buta uses loudes riucht 5, hit ne se thet hit on 
redgevena onderde 6 den se' etc. ; Verbond Stad Gron. en Fivelgo 1258 7 : 

'Si contigerit in civitate quod notum sit aldermannis vel in Fivelgonia 
quod sit notum consulibus non permittetur se quisquam excusare. Si 
ipsis notum non fuerit se manu duodecima expurgabit'; Brokmerrecht 
(13e eeuw) art. 39 8 : 'and al thet ma deth tofara tha redieva thet skel 
stonda' 9; Zijlrecht Drie Delfzijlen 1317 10 art. 15 : 'Omnia que fiunt in 
presentia duorum judicum negari non possunt 11'; Buurbrief Appingedam 
1327 art. 1212: 'Quicunque in judicio in presentia judicum aliquem im
pugnaverit, habebitur super illa pugna quicquid in ea fecerit pro convicto '; 
Oldomptis Riucht 13 : 'And ther inna thes riuchters onder schen is, thet 
scel al iechta wesa'; Dijkrecht Fivelgo 1396 14 : 'Wat dar ghesceet an hor 
antwoerd (sc. rechters) of aan hoer waermans 15 antwoord, dat is jichtijch.' 
Eigenlijk zijn de genoemde zeven bepalingen allen een uitvloeisel van 
de derde wende of causa, luidend : 'ubicunque in synodo confirmata vel 
in placito bannito vel in ordinato plebis conventu vel warve vadium 
fit 16 vel muus rei confessio, tunc non potest is juramenta prebere'. 

In kwesties van erfrecht is beslissend, wie de naaste erfgenaam is. 
Indien - aldus artikel 49 Oud Schoutenrecht - iemand in rechte aan
spraak op een boedel wil maken, terwijl een 'sibbera' (een nadere verwant 
van de erflater dan voornoemde iemand) zich in het huis bevindt 17, dan 

1 Rq. 3S regel 23 en vlg. 
2 Rq. 39 regel 6 vlg. 
3 Rq. 329. 
4 Verwonding. 
ó Niemand als schuldig te veroordelen buiten ons Landrecht om d.w.z. bckt. 

moet eerst tot het zweren van dc onschuldseed worden toegelaten. 
6 In tegenwoordigheid van de rechters. 
7 O.B.Gr Dr I 126. 
8 Rq. 156. 
9 Dat zal bondig zijn (niet voor tegenspraak vatbaar). 

10 Rq. 289. 
11 Evenzo Zandster Dijkrecht 1317 Rq. 291 art. 8. 
12 Rq. 296. 
13 Oldomptis Riucht (Fiveig. en Oldampster L.R., de Haan Hettema. 1841 

(bI. 146). 
u O.B.Gr. DI'. II 91S. 
15 Opzichter bij het werk vgJ. Winsumer Zijlrecht 1464 in OmmeJ. Zijl. en Dijk. 

recht uit de 15e en 16e eeuw (J . M. Nap bI. 163 art. 44, 45 en 46) . 
16 Rq. 34. (vadium fit: een belofte heeft gedaan, een verbintenis op zich heeft 

genomen). 
17 Ande ther en sibbera is binna (binnen in het huis is), hetgeen betekent, dat 

hij in het bezit van de boedel is gestelel. 
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moet aan eerstgenoemde (na de voorafgaande vier gedingen) bij het 
vijfde geding de ingang in het huis worden toegestaan en als hij er in kan 
komen - desnoods met behulp van de sterke arm van de schout - dan 
zal hij in het voorhuis (fara Bette 1) over de gehele boedel moeten pro
cederen. Blijkt dan, dat de andere 2 (de sibbera) kan bewijzen, dat hij 
nader tot de boedel is gerechtigd dan de binnengelatene, dan heeft hij 
'sin bodel and sin god behalden' 3. Levert hij dat bewijs niet', dan ver
krijgt de onthingere (klager) een vrede aan het goed, 'dat niemand hem 
terzake enig onrecht zal aandoen'6. En art. 50 Oud Schoutenreoht bepaalt, 
dat, als er een erfenis is opengevallen en de naaste maagschap 8 zioh met 
een gerechtelijke aanspraak bij dat huis vervoegt, de asega alsdan de 'aller
sibbeste' bij het eerste geding toegang tot het huis behoort te verlenen. 

Als deze er in gekomen is, heeft hij reoht op een vrede aan de goederen 
in het voorhuis 7, totdat (in het geding) is beslist, wie van hen de nadere 
erfgenaam is. En wie van hen zulks bewijst s, die komt een vrede aan 
het goed toe en de andere 9 moet het goed ontruimen. 

Het wettelijk stelsel is dus, dat allereerst een van de bloedverwanten, 
zo mogelijk de naaste, in het bezit van de erfenis wordt gesteld en dat 
vervolgens de naaste erfgenaam zich tot de boedelbezitter wendt ten einde 
afgifte van de nalatenschap te bekomen. 

In 't eerste proces (art. 49) rust het bewijs op de beklaagde - bezitter 
van de nalatenschap - ; in het tweede geval (art. 50) wordt niet met zoveel 
woorden aan een van beide partijen bewijs opgedragen. Maar waarschijnlijk 
dient ook hier - naar analogie van het voorgaande artikel - dezelfde 
bewijsverdeling te worden aangenomen, hetgeen voor de boedelbezitter 
- beklaagde - in geval van eedsopdraoht een voordeel zou kunnen 
betekenen. 

Thans volgen enkele bepalingen over huur en verhuur. 
Art. 35 O.Sch.R. 

1 Vgl. Steller Arunerkungen bI. 50, 51. 
2 Nml. degene, die zich in het huis bevond. Vergelijk Druck (Steller bI. 133: 

'Ende ief di ora ha.et dat tawa': bewijs). 
8 Een gebruikelijke uitdrukking voor iemand die rechtens in het bezit van 

onroerend goed wordt gehandhaafd. 
4 Niet steeds vallen de kwaliteit van naaste bloedverwant en naaste erfgenaam 

tezamen (bijv. bij plaatsvervulling of in het geval van een uitgeboedelde dochter). 
5 Hij wordt nu op zijn beurt in het bezit van de boedel gesteld als de naaste 

erfgenaam. 
• Brantsma. en Wierdsma vatten 'thi sibbesta.' op als de naaste ma.a.gschap 

(bI. 89 zie noot 69); evenzoo leest Sidneij Fairbancks o.c. bI. 151 L sub 1: 'tha 
sibbista kumath', althans ziet hij er een 'collective noun' in. IntUBBen zou denkbaar 
zijn, dat de asega met voorbijgan~ van 'thi sibbesta' een allarsibbesta in dat huis 
wijst, van wie hem het bestaan en de aanwezigheid bij de behandeling in het eerste 
geding is gebleken. 

7 Alwaar ook het proces zal worden gevoerd. Zie nt. 1 bij het voorgaande art. 49. 
8 'So hoder hiara thet biredath thet he eftera erwa se'. 
8 And thi other thet god ti remane. 
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Als de landsate 1 beweert (queth) dat hij het land in huur ontvangen 
heeft 2, dan is de heer nader te weten (de hera is nijer to witane op da 
hillighem), hoe lang de huurtermijn 3 is dan de landsate. 

Brokmer recht art. 160 4. 

Sprecma umbe en ierim 5 sa skel thi therne werf ach mi th tuelef ethum 
undgunga : als de pachter beweert dat de huurtermijn nog niet om is, 
zal de eigenaar van de warf 6 (huisstede) zich met 12 eden van de vorde
ring zuiveren, zodat dan vaststaat dat de huur is geeindigd. 

Emsiger Landrecht 1312 7: Sprecma umme ier mei 8, sa scel thi therna 
werff ach ungunge mither thredda hond ieff thi other bewise thet mith 
tuam tiugum (tenzij de pachter met twee getuigen bewijst, dat de huur 
nog loopt). 

Art. 3 van de Acht doemen 9. 

1 I emand die op het land van een ander als gebruiker zit (meier) vgl. Keuren 
Langewold 1282 O.B.Gr. Dr. 1. no. 157 art. 11 (de rijke man boet voor zijn landsate ). 
O.Fr.O . Sipma II 25 (1440) : alle landsata van Kloosters enz . 

2 Steller bI. 106 en 107 Druck: 'toe a heer ontfensen habbe ' . J .M. : ·ti a here onder 
hem hebbe.' 

3 Wanneer de huurtermijn verstreken is, û e ~teller bI. 106 en 107: 'deithing 
omkommen se' (J) en 'hoe langhe die forwenla se' (Dr. P ostma Vrije Fries dl 28 
bI. 50 vertaalt : 'wanneer de bet a lingste rmijn om is' ). 

4 Buma bI. 98, Rq. 173. 
5 Ierim, ie rrim J ahresfrist: van H elten bI. 192 Buma Brokm. R echt bI. 210. 

In h et Oude Schoutenrecht (art. 22) is sprake va n een iertele bij de verdeling van 
de hamrik. Rim : getal, telling Buma bI. 247 . V gl. het op d e Gem. Landswarf te 
Gr. gebruikelijke rijmen van de redgers : hun aantal opnemen om de eventueel 
afwezigen t e beboeten. Volgens de Dijkrol van d e dijken over gelwel Humsterland 
(in de Gron. Omme!.) 1563 werd de gehele dijk verdeeld in 'rijmtalen'. Zo sprak 
m~n van Hickcmahuister, Fading~weerster en K cnwerder ' rijmtael'. In de Gron . 
Ommel. was in zwang het woord ' jaarmalen ' (hllurte rmijn) . Vg!. Warfsconst. Pro 
Excol. dl. 7 bI. 118, 1490 : Bij wanbetaling van de huur zijn jaarmalen inbreken en 
zijn landhuur verliezen . Ook O. W .O. 1464 (dl. 7 vno bI. 89) : 'd e jaermalen (10 jaar) 
vors. na wtwijsinge eens stadbreves aan d e e rfgenamen van de pachter t e waren .' 

6 Het huis stond op een warf of hoogte. V gl. Brokmer R echt arts. 24 tot 30 
Rq. 154 Btuna blz . 16: Hwersa thi rediewa alsa sit thet ma hine berne naut 
ne muge, sa dregerna hit (huis) of tha werve: a ls de redger (wiens huis tot straf 
verbrand moet worden) aldus geze ten is (woont), dat men zijn huis ter plaatse waar 
het staat bezwaarlijk in branel kan steken, dan drage m en h et van de warf af. 
Vgl. ook Das Ostfries. Landrecht enz. bI. 487 noot 0 en bI. 589 cap. 271: 'wie een 
huis zonder toestemming van de e igenaar op diens warf zet' . De hlli7.en waren 
.'udtijds dermate licht van constructie, dat m en het houten geraamte gemakkelijk 
k on vernielen. Vgl. Rq . 498 art. 26: Hwasoe othercs huus brecht t h et hit sperfallich 
and balckfallich is; Rq. 331 art 34: Hwersa ma en hus homilie (kapot maken, verminken) 
balkan and sela k erve (stukslaat). Men spra k ook van een 'wa rf of diick" (Pro 
Excolendo dl. 7 bI. 49 : 1450 en bI. ii4: 1451). In 't laatste geval mochten de monniken 
voor he t onderhoud van de warf 'tasten op d f'n uterdick' (aanwas) om aarde af 
te nemen. 

Rq. 209 art. 41. 
8 Jaarrnaai : aa ntal jaren i.C . een bepaalde huurtermijn. 

Rq. 420. 
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Dat de landsate behoort te weten met een eed, wanneer hij 'da heer 
wrgulden habbe da forma twa ieer' (wanneer de eerste twee jaren huur 
door hem betaald zijn), het derde jaar is de landheer nader te weten hoe 
lang hun huurovereenkomst loopt (dat tredde ieer is di landhera nier to 
witane ho lange hiara eentale se 1); 'als hi 2 him dera heer jecht, soe aegh 
hi dine ker hor hine wrdriwe dan hine sitta leeth' (als de meier de eigenaar 
diens huur schuldig erkent, heeft de eigenaar de keus Of hij hem van dat 
land zal verdrijven Of hem zal laten zitten). 

De bewijsverdeling is aldus geregeld, dat de meier onder ede bewijst 
de betaling van de huur 3, de landheer de contractuele huurtermijn 4. 

In overeenstemming met art. 3 O.Sch.R. heeft men blijkbaar de betaling 
van de verschuldigde huur als een daad (dede) van de huurder, het in 
gebruikgeven van het land als een daad (dede) van de eigenaar beschouwd. 

Ter verduidelijking van Doem no. 3 zij vermeld, dat eertijds 6 'de 
landheren geholden sijn twe jaeren te wachten voor en aleer sij de meijers, 
hunne huyren niet betaelende, het gebruyck der landen konnen opseggen 
ofte van hoere jaeren versleten' 6. 

De bewijsvoorrang van de verhuurder ten opzichte van de inhoud van 
de overeenkomst is ook later gehandhaafd. Vergelijk voor de Groninger 
Ommelanden : 

1 Entele, eentale, overeenkomst, huurcontract: van Helten Z. Lex. d. altostfr. 
bI. 97. Dr O. Postma (Vrije Fries dl 28 bI. 50 noot 2) neemt aan, dat in Doem III 
de woorden 'hoe lange hiara eentale se' in verband met het voorafgaande 'da 
heer urgulden' moeilijk op den duur van het contract kunnen slaan. Veeleer valt 
uit het art. te lezen ,dat het twee bewijskwesties regelt en wel aangaande de huur
betaling en de huurtermijn. 

2 Er is hier 'subjectverwisseling'. 
3 De bepaling in de Brief van Albrecht van Beieren (1398 Fries Charterboek 

287) laat de betaling van de huur ter beslissing aan de eed van de landheer, tenzij 
de meier met getuigen de betaling mocht bewijzen 'So is de landheer nare to weten 
van zijnre huren dan die landsate dit to ontughen (bewijzen), tenzij dat die landsate 
dat mit tughe moge brinsen (bringa, aanbrengen, bewijzen), dat hi de hure beta.elt 
hebbe.' 

4 Zulks los van de processueelrechtelijke positie als klager of beklaagde. Overigens 
kan het ontstaan subs. bestaan van een huurcontract op zich zelf reeds blijken uit 
de waarneembare toestand, dat een derde op andermans land in een eigen huis 
woont en dat land gebruikt. 

5 V gl. art. 10 J ur. Frisica Il 22: H weerso een man heert (huurt) land to ener 
langer tijd 'ende is 't seeck dat hij sitte op da land twa.e jeer ende jout neen heer 
(geeft geen huur), so meij dij landhera dwa.en sijn willa meij dat land'. 

e Huber (Hedend. Rechtsgeleertheit 1742 bI. 392) schrijft: 'Het recht van huur 
vervalt, als binnen de 2 jaren geen huurpenningen betaald worden. Hoewel dit 
recht zo strengelijk bij de landheren zelden gebruikt wordt, is zulks echter geenszins 
afgeschaft'. Hij verwijst dan naar de Staten Resolutie van 22 februari 1656: 'Alsoo 
de landheren geholden sijn twe ja.eren te wachten voor en aleer sij de meiers (hunne 
huijren niet betalende) het gebruijck der landen konnen opseggen ofte van hoere 
ja.eren versteken' enz. 
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'Als de landheer verhuurd heeft land en stede, daer niemant bij is olf 
over is geweest als wincopes of!te seggeslueden 1 soe is de lantheer narer 
tho witen de vorworden of!te huur dan de meijel' olf landsate' 2. 

'Dit is recht olf die meijel' of! huyrman secht dat londt up, dat hij in 
der huire hevet, of! (als) der lantheer mijt hem daer uneens urn is ende 
twisten, soo is die lanthere dat naere in den hilligen to weten, wanneer 
die vorwarde ende dedinge gemaket is ende ummegekomen sint dan der 
huijrman' 3. 

Evenzo Ommel. LR 1601 (Bk 5 art. 36): 
De Heere des goedes is alle tijdt naerder te weeten de voorwoorden, 

wanneer men anders geen bewijs heeft , als die huijrman. 

Talrijk zijn de gevallen, waarin gezegd wordt dat de ene partij (klager) 
niar (nader) tot het bewijs is gerechtigd dan de tegenpartij. Soms staat 
de verklaring van de klager alleen, soms wordt ze gesteund door de ge
tuigenis van orkenen. 

Art. 5 van het Jongere Schoutenrecht kent naast de gewelddadige vrij
heidsberoving op het vrije veld (oenda fria fielda) buiten toestemming 
van de frana, een hogere klacht. (iefma hine wil hagera greta), namelijk 
voor het geval, dat de vrijheidsberoving plaats vond door insluiting in 
ijzers (ende ij mi an cald ijrsen spanden nacht ende deij also onriucht ovir 
riucht). In het eerste geval kan beklaagde zich zuiveren met 11 eeds
helpers, in het tweede geval is de klager - met de schout en de 7 van de 
12 orkenen - naarder om beklaagde te overtuigen (nier mitta schelta ende 
mit dera tolva saun hine to iechtane dan di odera se to ontsuarane). 

Bij roof van een viervoetig dier (art. 9 Jong schoutenrecht) alsmede 
bij het 'owerskere' (overmaaien) op iemands erf in de meense heer (art. 23 
jong schoutenrecht) is de eigenaar c.q. gebruiker in kwaliteit van klager 
eveneens naarder met 7 van de 12 (orkenen) respectievelijk met 7 atten, 
de beklaagde te bitiuga (overtuigen) dan de laatste het feit te ontzweren 4. 

De verklaringen van de orkenen - ambtenaren van landsheerlijke zijde 
- respectievelijk die van de atten konden derhalve de schaal van de 
bewijsverdeling naar de zijde van de klager doen overslaan 5. 

1 Bedoeld zijn hier 'getuigen' aanwezig bij het sluiten van de huurovereenkomst 
tloor partijen. Vroeger werd ten bewijze van de overeenkomst een 'poculum rubri' 
gedronken, later vervangen door een geldsbedrag (wijnkoopspenning geheetcn). 
'Seggesluden' zijn eigenlijk 'scheijdesluijden naar tien besten Rechte oft al heel ter 
vruntschap' (OmmeI. L.R. Bk 2 art. 70). In casu waarschijnlijk dezelfde betekenis 
als getuige. Verwijs en Vertlam (Middel Nederl. Wourdenboek dl 7 bI. 917) verwijzen 
ten bewijze van die laatste betekenis naar een plaats in de Westfriese Stadrechten 
van Pols (Il bI. 273 art. 200 Keuren Stad Gl'Ootebroek). 

2 Pro Exeol. H.S. no. 33 fol. 311. 
3 Pro Excol. H.S. no. 21 fol. 38 . 
. \ Art. 23 vno zegt, dat bek I. 'nier' is te ontzweren, tenzij dat klager hem wil 

bitiuga met 7 atten; in het laatste geval is klager 'nier' met het bewijs. 
5 Het is duidelijk dat, als het klager aan getuigen ontbreekt, beklaagde het 

reeht om zich vrij te zweren niet heeft verloren (art. 17 vno slot). 
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Verder komt in het Brokmerrecht (13e eeuw) de bewijsrechtelijke 
figuur voor, dat de redger (één van de vier rechters in het vierendeel) de 
bij hem binnengekomen klacht al of niet had te 'reda' (al of niet bevestigen). 
Hij kon nm!. op grond van door hem bij een voorlopig ingesteld onderzoek 
gebleken feiten de klacht dermate aannemelijk achten, dat door hem niet 
aan de beklaagde de onschuldseed, doch aan de klager een eed ter ver
volmaking van zijn bewijs werd opgelegd. Behoudens dan de bevoegdheid 
van de drie andere rechters in het vierendeel op grond van een klacht 
van de tegenpartij alsnog te beslissen (wita) of hun collega 'riucht of 
unriucht ret hebbe' 1. 

Het Rudolphsboek kent de navolgende bepaling terzake van 'recidive' 2. 

Als iemand voor de vierde maal wordt 'biscolden' wegens muntver
vervalsching of muntbesnijding, kan hem geen verweer in rechte baat 
brengen ('so ne mei him dat riocht naet helpa') . Het staat hem dus niet 
meer vrij (het recht mag hem niet in de gelegenheid stellen) zich met een 
onschuldseed aan een veroordeling te onttrekken. 

Opgemerkt moet nog worden, dat de vooreed (forma eth) van de 
klager 3 - waarbij deze, alvorens de beklaagde behoeft te antwoorden, 
de afwezigheid van kwade trouw bij het instellen van de klacht had te 
bezweren - geen verandering in de bewijsverdeling teweeg bracht. Na 
het afleggen door klager van de vooreed, stond het beklaagde vrij - in 
geval hij ontkende - de onschuldseed af te leggen, met gevolg dat klager 
het proces had verloren. Klager kon in zo'n geval soms wegens meineed 
veroordeeld worden 4. 

Ten slotte mogen nog enkele voorbeelden uit het Oud-Friese recht 
worden gegeven, waarin beklaagde een deel van het door klager gestelde 
erkent (de in de Duitse wetenschap genoemde 'Teilgeständnis') met gevolg, 
dat klager - niet beklaagde - voor het leveren van bewijs van zijn 
stelling wordt aangewezen. 

Het eerste voorbeeld is ontleend aan het slot van artikel 36 Oud 
Schoutenrecht; het overige deel van de inhoud van dit artikel wordt 
derhalve in enigszins gecomprimeerde vorm weergegeven. De vrouw 
verklaart bij het open graf van haar man, dat zij een kind van hem ver
wacht 6 en dat zij zich daarvan geheel overtuigd houdt 6. Nu zal de erf-

1 Ik moge verwijzen naar mijn recensie van de dissertatie van Dr. W . J. Buma: 
Die Brokmer Rechts Handschriften 1949 in Rechtsgel. Mag. 1950 bI. 63 vlg. 

2 Rq. 428 art. 10. 
S Zie Huns. K euren 1252 arts. 16 en 17 Rq. 329. 
4 Vgl. mijn 'De vooreed in het Ommelander Recht', Akademiedagen deel VI 

1953 bI. 27. 
5 Thet hiu ene berde an hire habbe ther hi an hire tilad habbe (dat zij een kind 

bij zich heeft, dat hij bij haar heeft verwekt). 
8 Holthausen Altfr. Wörterbuch bI. 126: wena, wahnen , meinen . 
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gen aam haar iJl het (feitelijk) bezit van de inboedel bevestigen 1 gedu
rende haar wettige termijn, welke 10 maanden bedraagt 2. Vervolgens 
zullen de Schout en de Asega haar dat goed ter hand stellen 3 en er zullen 
personen worden aangesteld, die er voor hebben te waken dat de aan
staande moeder niets boos aardigs zal doen 4 respectievelijk dat haar geen 
onrecht zal worden aangedaan 5. Deze vier personen te zamen met de 
vrouw zullen het genot van het goed hebben tot aan de dag dat het kind 
levend 6 ter wereld zal komen. 

Ontstaat over dit laatste punt onenigheid: beweren de vrouwen van 
de zijde van de erfgenaam dat het kind bij de geboorte niet leefde, hoewel 
zij (hia) de geboorte van het kind toegeven, dan zullen de andere twee 
(de mannen) 'naarder' zijn op de heiligen te zweren, dat het kind levend 
ter wereld is gekomen. Alsdan zal de moeder recht op het vreedzaam 
bezit van de erfenis hebben 7 en haar te dien aanzien de vrede ban worden 
verleend. 

De erfgenamen van de zijde van de man betwisten de stelling van de 
weduwe, die de boedel voor haar kind opvordert, dat zij een levend kind 
heeft ter wereld gebracht, doch zij geven de geboorte van het kind -
op zichzelf beschouwd - toe. In verband met deze gedeeltelijke erkentenis, 
wordt de stelling van de moeder, dat het kind bij de geboorte leefde -
als zijnde het meest normale verloop van de zwangerschap - dermate 
waarschijnlUk gemaakt , dat - met verschuiving van de bewijslast naar 
de moeder, deze kan zweren, dat het kind bij de geboorte leefde. 

In het Rudolphsboek staat het navolgende artikelS. Als een man en 
vrouw met elkaar vleselijke gemeenschap hebben 9 en de vrouw beweert, 
dat zij zwanger is geworden , dan zal de man, als hij de gemeenschap 
ontkent (ioff di man bisect dis manda) , het feit van de vleselijke gemeen
schap met 6 eden kunnen ontzweren 10 ; erkent hij daarentegen de gemeen
schap (ioff hi iecht dis manda 11), dan zal de vrouw onder ede het tijdstip 
daarvan met 5 eedshelpers mogen zweren (wita) en daarna zal de man 
alleen het kind tot zich nemen (ten onderhoud) 12. 

1 Bifesta of bifestigia: Holthausen blz. 26. 
2 Dcrhalve de maximale zwangerschapsperiode waarvan het Neder!. B. W etb. 

ook uit gaat. 
3 Na het overlaten van de inboedel aan de vrouw door de erfgenaam op grond 

van haar plechtige verklaring aan he t open graf, volgt thans de bevestiging rechtens 
in het hezit door dc overheid. 

4 Bijv. hct onderschuiven van een kind. 
S Bijv . verstoring van de zwangerschap. 
6 Jus M . hpcft 'blicandc ief libbende'. 
7 80 aeh hiu onno frethc an tha landc and in tha gode thet emma ra.we iefta. 

out unriuchtiH dwc. 
8 Rq. 433 n'gel 25 en vl~. 

9 'Hwerso een man ende een fI'owe duaet togare cleppen' . 
10 ':::\0 ontgongl' hi mit siner selver sexter hand'. 
11 Bekl'nt hij do gmnccmlChap in het algemeen zonder het tijdstip te noemen. 
12 ' ''Vallt hijt. sdf als O l) IIwelldc '. \\'Ullt dat was waarschijnlijk zijn bedoeling. 
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Ook hier een ontneming van het onschuldsbewijs aan de man en een 
bewijsopdracht aan de vrouw, nu door de vermelde erkentenis van eerst
genoemden de stelling van de vrouw reeds zeer aannemelijk is gemaakt 1. 

Ten slotte nog art. 8 van de Algemene Landrechten. 
Wordt iemand beschuldigd van doodslag, terwijl het slachtoffer geen 

verwonding aan zich heeft en beweerd wordt, dat hij met stokken is 
dood geslagen 2, dan kan beklaagde - in geval van ontkentenis van de 
doodslag - zich met 11 eden van de aanklacht zuiveren. Vertoont het 
slachtoffer verwondingen, terwijl beklaagde erkent (jecht) die ver
wondingen te hebben toegebracht 3, doch de doodslag ontkent ," dan kan 
de erfgenaam het bewijs van de doodslag leveren met 11 eden en de 
dader zal het mangeld moeten betalen (ieida). 

In 't eerste geval heeft beklaagde niets ten zijnen nadele toegegeven; 
er is een algehele ontkentenis en derhalve is hij bevoegd en verplicht zijn 
onschuld onder ede te bezweren. In het tweede geval erkent beklaagde 
het objectieve feit van het toebrengen van de laetaal gebleken verwon
dingen, tengevolge waarvan hij een ernstige verdenking op zich laadt de 
doodslag te hebben gepleegd. Mitsdien wordt hem de onschuldseed ont
nomen en het bewijs - dat beklaagde de doodslag heeft gepleegd 
aan de klager - erfgenaam te zweren opgelegd. 

Wat betreft de gang van het proces kan met een korte mededeling vol
staan worden. Bij eenvoudige zaken - zoals een lichte mishandeling of 
een geringe geldvordering - eist de klager de boete (schadevergoeding), 
welke op de mishandeling staat, respectievelijk het hem alsnog verschul
digde geldbedrag; de beklaagde antwoordt met 'jechtwird' of 'seckwird'5 
en daarop volgde de doem van de asega. Partijen procedeerden dus als 
regel met klacht en antwoord 6 (tale en wedertale), met spreka and ond-

1 Volgens art. 15 Seendrecht (Rq. bI. 405) is de beweerde doch ontkennende 
vader naarder (nier) zich met de 12 scheren te 'ontriuchten', dan dat de moeder 
het op hem mag brengen (bewijzen). Verbrandt hij zich, dan behoort hij het kind 
tot zich te nemen ('soe aegh hijt bern toe ontfaen)' en tot straf voor de meineed 
(meno. eed) nml. dat hij het vaderschap ten onrechte onder ede heeft ontkend moet 
hij vasten en de ban betalen (ende dene meno. eed to festiane ende de ban ti bitane). 

2 Borchling Die N iederdeutschen Rechtsquellen Ostfrieslands 1908 blz. 22 'Als 
de enen anderen solde slaghen hebben mijt vusten sunder wundijnghe edder mijt 
enen borne' en bI. 159 'de nenen dolch offt jegenwordige schijnende bloethlopende 
wunde hefft und men secht hi sij mijt kulen (knotsen) offt staken al toslaghen' ; 
Rq. 54: 'nee est ibi vulnus et hoc dicitur quod cum fustibus (stokken, knuppelli) 
sit cesus'. 

a Si si bi vulnus est et iIIud confitetur. 
4 'Et de morte inficiatur' : doch zegt, dat hij t en onrechte van de doodslag wordt 

beschuldigd. Vgl. Ducange IV 354 'inficiari': id cst falsi criminis accusare (eique 
injuriam inferre). 

6 Jechta, erkennen; biseka, ontkennen. 
8 Rq. 27 Ems. II (Keur 17). 
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warde 1, of bi twira tele 2 en gelijk de Latijnse tekst van Keur 17 het 
uitdrukt: singuli Frisones placitent per duorum allegationes 3. 

In een eenvoudig proces bij normaal verloop had iedere partij dus één 
instantie. Maar het was mogelijk - zoals hieronder nog zal blijken -
dat dit aantal tot meerdere werd uitgedijd. Zo vinden we in het Zeend
recht gesproken van jechtwird, seckwird en weerwird 4. 

1 Rq. 11 Rüstr. (Kour 7). 
2 Borohling bI. 155: bi twiL'r luuo tule , Hoekstra blz. I ~: K ost 17: bi twim 

manne tele. 
3 Rq. 26 Keur 17 (Huns. I). 
4 Rq. 403, art. 3; Rq. 407, art. 8 (werawird). 



II 

Art. 47 oud Schoutenrecht luidt: 

Thit is riucht: ief en man ina otheres epena slat spreka welle an sin 
erwe, so skel hi him to kuma mith twira tele and mith thes asega dome. 
lef he ther in ower wolle, so skel hi hine kestigia mith tolef (manna)ethum 
iefta ti ene swertkempa. So skelma tha bithingia mith efta bannem and 
mith efta deithingum. 

Vertaling : 

Dit is recht; indien een man (iemand) aanspraak op een andermans 
open sloot wil maken, welke langs diens erf loopt, dan zal hij hem (in 
rechte) dagvaarden tot de procedure van eis en antwoord en een doem 
van de asega. Als hij ter plaatse een aanspraak wil maken (doen gelden) 
over de sloot heen (verder weg), dan zal hij de aangesprokene moeten 
noodzaken tot een bewijs met 12 eden of hem uitdagen tot een kamp 
(met het zwaard). Dan zal men die procedures voeren met wettige bevelen 
en met wettige termijnen. 

TOELICHTING 

Thit is riucht. 

Met deze drie woorden vangen bijna alle artikelen van het oude Schou
tenrecht aan; ze zijn een reminiscentie aan de oude abstracte rechtsvoor
dracht. Vroeger, toen de wetten niet in geschrift of in druk werden ver
spreid, was het gewoonte, dat ze op gezette tijden in het openbaar werden 
voorgelezen en aldus aan den volke ('tha liudum') kond gedaan. Waar
schijnlijk geschiedde dit in W.L. Friesland door de asega, de z.g. wets
zegger (samengesteld uit 'a' 'ewe' wet en 'sega' zegger). De rechtsvoor
dracht werd vaak in het desbetreffende Besluit of Verbond voorge
schreven. Als voorbeeld noem ik het handelsverdrag van de stad Groningen 
met Fivelgo (O.L. Friesland) van 1258. Daarin is opgenomen : 'Ne autem 
quae geruntur in tempore, labantur cum tempore, decretum est hanc 
formam pactorum singulis annis Dominica Vocem Jucunditatis solempniter 
recitari (O.B. Gr. Dr. I 126). Verder: 'Dessen breff sal men lesen den 
naesten Sondagh na ons Heren Hemelvaertsdach in allen ampten' 
(Hunsingoer Willekeuren R. Arch. Groningen HS i.q. no. 7). 

J el en man ina otheres epena slat sprelca wil an sin erwe 1. 

'Spreka' zou ik willen laten slaan op 'slat' en niet op 'erwe'. Dit is ook 
het meest in overeenstemming met de zinsbouw. Dus 'spreka ina otheres 
slat'. Het oud-Fr. 'ina' is hetzelfde als het Duitse 'innerhalb', hinein, 

1 Ygl. Art. 49 Oud Sch. Recht: 'lef en man iona bodel thingia wille' enz. 
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darin. Zie Holthausen, Altfr. Wörterbuch blz. 51. Innerhalb betekent 'die 
innere Seite eines Raumes, inwendig, intrinsecus'. Zie Grim, Deutsches 
Wörterbuch 1877, Kluge Etymologisch Wörterbuch 1957: inne afries. 
ina = innerhalb, auf der inneren Seite. Ik zou dus willen vertalen: als 
een man aanspraak maakt op een andermans sloot 'an sin erwe', welke 
drie laatste woorden dan betekenen: welke genoemde Rloot aan zijn erf 
(nml. van die ander) ligt. 'lef hi (en man) spreka wille ina otheres slat' 
vormt een tegenstelling met 'lef hi ther in ower 1 wol\e (sc. spreka)', dus 
als h~j daar ter plaatse over die sloot heen zUn aanspraak wil doen gelden 
op het erf, waarvan even tevoren is gezegd, dat het aan de bedoelde sloot 
gelegen is. 

We hebben hier in deze bepaling waarschijnlijk met een actie tc doen, 
zoals we die reeds kennen uit art. 25 O.Sch.R., waar gezegd wordt, dat 
iemand , die 'up en erwe' (om een crf) wil 'thingia' (proces-voeren) 'mith 
efta gretword greta skel' (met het wettelijk klachtformulier zal moeten 
klagen): nml. de beklaagde zal moeten beschuldigen (bitigia), dat deze 
een erf 'unriuchte an sinre were' heeft (ten onrechte in zijn bezit heeft) 
en dat beklaagde hem dat erf 'mit riuchte rema skel' (hem met recht 
ontruimen zal). 

In ons geval maakt iemand aanspraak op cen sloot resp. erf, waarvan 
een ander blijkbaar in enig opzicht de were (gebruik, genot) heeft 
('otheres slat' en 'sin erwe'), doch van welke weer de rechtmatigheid door 
klager wordt betwist, die dan ook sloot c.q. erf van beklaagde opeist of 
misschien een bepaalde bezitsdaad van de zijde van beklaagde wil wraken. 
Het oude Schoutenrecht kent nog niet het onderscheid tussen een bezits
actie en een eigendomsactie 2. 

Epe1UL slat. 

Daaronder zou ik willen verstaan een goed zichtbare sloot, een open 
sloot, een sloot, welke kan functioneren. Derhalve een schone sloot, niet 
een sloot, welke geheel of gedeeltelijk is dichtgegroeid 3. Alle drie teksten 4 

hebben in het lichaam van het art. opgenomen 'epene slaet'. Druck heeft 

1 Inur-inower. Over een ruimte heen in een anuere ruimte (v. Helten Z. Lexi
cologie des alt-ostfr. bI. 196). Die ruimte kan zich soms vel' uitstrekken bv. het 
;)e Landrecht (Rq. (0) waar sprake is van een 'rumfarende' (bedevaartganger naar 
Rome): 'hi lette (leidde) inur berch fis ande fereth (vermogen en leven) ende nerede 
(voedde) mitha fia bethe (beide) !if ande sele'. In dit geval volgt de beperking tot 
erf behalve uit het zinsverband ook uit het woordjo 'ther'. 

2 Kent waarschijnlijk Wf'1 e igendom: art. 5 O.Sch. R.: De Fries die inue 'hcmmel'ke 
Pl'wed is' en 'ein an sinre were hede'; J .Sch.R. art. 32: 'Nest.era worrena' en 'ainlikera 
werrena'. 

3 Vgl. Verwijs-Verdam Woordenboek der Ne(lerl. Taal Dl 11 blz. 505 on 506: 
'open, niet afgesloten'. In 't algemeen van wegen te land en te water: niet versperd, 
ruim, toegankelijk. 

4 Steller blz. 124 en 125. 
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bovendien als opschrift boven het art.: 'Van tinge 1 binna 2 enis oers 
epenbere slaet'. Bij een openbare sloot zal men veeleer denken aan een 
watergang, welke het water afvoert 3 bijv. naar het boezemwater. Het 
spreekt vanzelf, dat zo'n openbare sloot ten behoeve van haar functie al 
evenzeer 'open' moet zijn. In het Brokmerrecht (13e eeuw) wordt gezegd, 
hoe een 'open sloot' wordt aangelegd : 'Thi ther enne epene slat leith, thi 
urtie sex fet inna lege' (die een open sloot maakt, zal bij de aanleg van elke 
kant 6 voet van het land afnemen, Buma, Brokmer Rechtshandschr. 1949 
bI. 99 en 100; art. 162). Voor een open sloot wordt dus een breedte van 
plm. 3! meter vereist. In tegenstelling met ons art. 47 is hier sprake van 
een mandelige sloot. Het Brokmerrecht bezigt daarvoor de typische 
benaming: 'a twihalve slat' (Buma bI. 286). 

'Sa skel he him tokuma mith twira tele and mith thes asega dome.' 

In deze zinsnede treft mij een verwantschap in stijl met art. 38, waarin 
staat : 'so ni mei thi frana niar kuma him, than hit (hi it) (nml. de be
klaagde) uppa tha helegum wita mot, hweder hi tha othere socht hebbe 
than ni habbe'. Het betreft hier de vraag of de Fries behalve de 'thria 
efte thing' (de drie wettige gedingen: de tria placita generalia) ook de 
andere latere zittingen 4 heeft bezocht (dus zijn 'dingplicht') en bepaald 
is nu, dat - als vaststaat dat hij de drie echte gedingen heeft bezocht -
de frana hem (in een proces) niet nader mag komen met bewijs te over
tuigen dan dat beklaagde het zelf op de heiligen moet weten of hij die 
andere zittingen ook bezocht heeft. De frana 'mei ni niar kuma him' en 
hier in ons artikel staat : 'hi (kl.) skel him (bekl.) to kuma'. 

Ik zou dan ook art. 47 willen overzetten : zo zal klager tegen hem 
beklaagde moeten aanspannen (him to kuma mith) de procedure van eis 
en antwoord, gevolgd door de doem van de asega. Deze interpretatie 
prefereer ik boven : dan zal hij (nml.) de sloot hem klager toekomen 5 met 
de procedure van eis en antwoord en doem van de asega. Deze laatste 
vertaling is in zoverre ongerijmd, vermits het voor beklaagde gunstige 
verloop van de procedure geenszins bij voorbaat vaststaat, bijv. of de 
te zweren eden in het proces naar behoren zullen worden afgelegd. Boven-

1 In art. 47 wordt gesproken van 'spreka ina' . In 't hoofd van dit artikel in 
Druck (Steller bI. 125) 'Van tinge binna' enz., conform art. 25 O.S.R.: up en erwe 
'thingia'. 

I 'Binna' gelijk innerhalb, Holthausen bI. 9. 
S Vgl. Wierdsma en Brantsma bI. 83 noot 63. 
cHeck Die Altfriesische Gerichtsverfassung 1894, bI. 28 nt 37 ; do H.H. Fiveling. 

L.R. 122: Midw., Pasen en Pinksteren; de H .H . O.Fr.W. 11 83 : Jan., Mei, Juni, 
daarna om de 7 nachten tot Bamis (1 Oct.) en Remigiusdag. 

5 Een z.g. subjectverwisseling ('en man' en 'hi ' ). Evenzo in art. 22 bI. 19 regel 7 
en 8 (hi) en art. 49 O.S.R. bI. 33 regel 3 en 4 (hi) en voorts in Doem III Rq. 420 
regel 18 en 19. Op de drie laatste plaatsen echter in geheel ander verbanel. 
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dien: 'hi skel him tokuma mit twira tele and mith des asega dome' 
correspondeert met: 'hi skel hine kestigia mit tolef ethum' enz. 

In beide gevallen is met 'hi' de klager bedoeld. Evenmin wordt bij de 
door mij verworpen interpretatie voldoende rekening gehouden met de 
mogelijkheid, dat niet het bezit van de gehele sloot wordt opgevorderd, 
doch slechts tegen een bepaalde bezitsdaad van beklaagde ten aanzien 
van de sloot wordt opgekomen. 

Betekenis van kestigia. 

De beklaagde, die zich hoort verwijten , dat hij sloot resp. erf ten 
onrechte in zijn bezit heeft, kan zich met eedsaflegging van de aanklacht 
bevrijden (cf. de bewijsleer van het oud fr. recht 1). Nu zijn in art. 47 
O.Sch.R. twee rechtsaanspraken aan de orde, waarvan de objecten niet 
gelijkwaardig zijn. De sloot is grotendeels een hulpzaak van het erf, 
voornamelijk strekkend ten behoeve en ten nutte van de exploitatie van 
het land en ook - wat de ondergrond betreft - naar verhouding een veel 
geringere waarde vertegenwoordigende dan het erf. Dit verschil wordt 
in de bewijslast tot uitdrukking gebracht. Tegen de beklaagde van de 
sloot kan de gewone procedure gevoerd worden, de procedure van de 
twira tele, van eis en van antwoord, gevolgd door de doem van de asega. 
Deze beklaagde kan volstaan met het uitzweren van zes eden (hij zelf 
met vijf helpers), het destijds gebruikelijke aantal zuiveringseden in het 
Oude Schoutenrecht 2. Wat de beklaagde ten aanzien van het erf daaren
tegen betreft, het bewijs wordt deze moeilijker gemaakt: de klager moet 
hem noodzaken (hi skel hine kestigia) Of tot het afleggen van twaalf eden 
(een verdubbeling van het gewone aantal) Of om met hem klager te 
kampen. Aan welk bewijsmiddel klager de voorkeur geeft, staat geheel 
aan hem zelf. Weigert beklaagde het afleggen van de twaalf eden c.q. 
is hij niet bereid tot de kamp, dan heeft hij het proces (bij gebreke van 
onschuldsbewijs) verloren. 

1 Nml. door het Z.g. rillchta vgl. I bI. II en lIoten. Het blijkt ook uit art. I Land· 
recht (Rq. 40) dat voorschrijft, dat ieder zijn goed onaantastbaar zal bezitten, 
tenzij een ander hem er met een wettig geding uitwint of wel dat beklaagde terzake 
van dat goed aangcsproken drie terechtzittingen heeft verzuimd om aldaar te 
verschijnen en dus geacht moet worden niet te hebben willen retsia, riuchta of 
deithinges bidia d.i. betalen (vorder. toegeven), ontrechten of uitstel verzoeken. 
Met goed (SUil. bon a, sine gode) is hier namelijk bedoeld onroerend goed, omdat 
gezegd wordt elat klager alsdan heeft dc introitum et inmissionem (sa ach hi (kl.) 
onfere ende thet god) . Cf. Landr. VII Rq. 54: riuchtane = sine erve halda. Evenzo 
voor onrof-fend goed Ho. Hübner Das ImmobiJiarprozess bI. 161, 162, 163 en 167 al. 2 
(met eedshelpers). Volgens het oud-Duitse recht werd als regel de bezitter van het 
goed (gewere - inhaber) bewijs opgelegd. Maijer-Homberg Beweis und Wahr
scheinlichkeit nach Älteren deutschen Recht 1921 bI. 188 motiveert het aldus: 
Dass aUBzere Halten macht den Gewere-lnhaber glaubwürdig, das WiSBen urn 
seinen Rechtsgrund macht ihn eideswürdig. 

2 Vgl. arts. 2, 21, 44 en 48 a .Sch.R. Art. JO (mllndsket) kent de twirasum 
(zelf tweede) : vijf dagen lang elke dag te zwerPll : (lus l'en zeer buitengewoon geval. 
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Nu wordt achteraf ook duidelijk, waarom art. 47 de eis van open sloot 
stelt nml. een sloot, welke zich duidelijk in het terrein aftekent. Want 
was die sloot dichtgegroeid of zat ze vol met modder of vuil, dan zou 
een zichtbare afscheiding tussen die sloot en het aangrenzende erf ont
breken, hetgeen aan de toepasselijkheid van een verschillend bewijsmiddel 
- al naar gelang sloot of erf werd opgeëist 1 - in de weg zou staan. 

Een beklaagde kestigia met 12 eden heeft dus deze processuele betekenis: 
dat beklaagde door klager voor de dwingende keus wordt gesteld Of het 
verzwaarde onschuldsbewijs van twaalf eden te aanvaarden en te presteren 
Of wel van dit bewijs af te zien en de zaak te verliezen 2. 

Kla.ger voegde door middel van voornoemde proceshandeling een 
nieuwe fase aan het geding van de twira tele toe, bestaande in het opdragen 
door hem van de 12 eden aan beklaagde en het zich uitlaten door laatst
genoemde over het al of niet aannemen van het verzwaarde bewijs 3. 

Men zou dus deze termijn in het proces de thredda kunnen noemen. 

1 Uit de vertaling en toelichting bij Wierdsma en Brantsma (O.Fr.W. 1782 
bI. 83) zou kwmen worden opgemaakt, dat deze de sloot niet als voorwerp van 
aanspraak beschouwen . Fockema Andreaa (R.M. 1888 bI. (13) wekt de indruk alsof 
de vordering alleen betrekking heeft op eens anders behoorlijk afgescheiden land 
binnen een open sloot. Sidney Fairbancks, Thi old West·Frisian Skeltena Riucht 
1939 bI. 107 gaat er van uit, dat in beide gevallen land wordt opgeëist, nml. aan 
weerszijden van de boundarij-ditch (grenssloot tU88en twee schouten-ambten) , 
waarbij dan geheel onverklaard blijft, waarom ten aanzien van twee gelijksoortige 
strijdobjecten verschillende bewijsmiddelen zijn voorgeschreven . 

2 Wierdsma en Brantsma o.c. bI. 83 vertalen 'kestigia' met 'bekommeren'. 
Uit de gaarlegger van 1461 O. Fr. O.Sipma II no. 48 bI. 67 : 'nijmment bicumrijen 
oen lijffnaar (noch) oen gued dan op een kest' blijkt reeds afdoende, dat 'bekommeren' 
de betekenis heeft van 'beslagleggen'. v. Helten (Tijdschrift voor Neder!. Taal en 
Letterkunde dl. XIV Nieuwe Reeks deel 6 1895 bI. 293 vlg.) vat kestigia aldus op, 
dat klager een onderzoek naar de geloofwaardigheid van de tegenpartij of de geldig
heid van diens ti tel instelt, in ' t k ort: onderzoek (en) door een eed of eden (bI. 298) . 
Sidney Fairbancks 1939 geeft als betekenis van kestigia op succesievelijk : demand of 
(art. 45 bI. 105), challenge (art. 47 bI. 109), wishes to sue for it (art. 57 bI. 117), 
terwijl hij 'challenge' ook bezigt als vertaling van het Friese woord greta (art. 25 
bI. 87), to stride thingia of lathia (art. 28 bI. 87, art. 30 bI. 91 sub 1, art. 31, bI. 95 
sub 3 en art. 45 bI. 105). M.i. is deze uitlegging van kestigia s.r. veel te ruim en te 
onbestemd en komt daarin niet tot uitdrukking, dat klager het bewijs van beklaagde 
moet verzwaren en hem voor een dwingend alternatief moet stellen. Von Richthofen 
Altfriesisches Wörterbuch bI. 867: kestigia = kasteien, bedrä.ngen en op bI. 716 
(i .v . 'erve'): lezen we "ief deer ijmmen in oderes epena slaat sprecka wil oen (klagen 
wil\ auf) Rijn eerwe ', Fr. Rechtsq . 397, 20. Steller, Das Altwestfriesische Schulzen
recht (GloB88r) bI. 178: Kestigia, bedrä.ngen, kasteien. 

a Bekl. deed dus zijn keuze, nadat klager tevoren te rade was gegaan of hij 
beklaagde tot 12 eden of tot de kamp zou noodzaken (kestigia mith tolef ethum 
iefta ti ene swirtkempa); of het kamp of twaalf eden zou worden, had niet bekl . 
uit t e maken . Anders zou deze soms in staat kunnen zijn - bijv. in geval klager 
zelf niet kon kampen noch in staat was een pugilem te huren - zijn bewijs te 
verlichten, terwijl de bedoeling van art. 47 juist het tegendeel beoogde (vgl. Ems. 
R echt Rq. 198 art. 15 en Brokmerrecht Rq. 166 art. 105): als m en 'so bloet' (arm) 
is, dat m en niet kempen mag c .q. geen kamper kan stellen. 
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In het gewone geval van de twira tele werd met 'thredda' wel eens de 
doem van de asega aangeduid 1. 

In kestigia zit waarschijnlijk het woord 'kest'. 

Dit kan drie betekenissen hebben. 
Allereerst keuze (van kera, kiezen). V gl. bijv. het woord nedkest: 

gedwongen keuze (nerl: nood, rlwang) , vandaar nedkest: gewelrlpleging 
tegen een vrouw. 

In het proces over de betaling van de mundsket (art. 10 O.Sch.R.: 
het geldsbedrag, dat iemand bU zijn trouwen verschuldigd is aan de 
voogd van zijn aanstaande vrouw) zijn er drie processuele mogelijkheden 
voor de betaling weigerende beklaagde: de derde wordt genoemd de 
thredda kest, de derde keuze. Evenzo houdt het Seendrecht 2 in, dat -
als een vrouw overspel pleegt - haar man onder meer uit vier verschil
lende doodstraffen er een zal kunnen kiezen, welke op haar zal moeten 
worden toegepast (fiarda kest). In geval van sodomie heeft beklaagde 
zelf uit drie straffen tc kiezen (thredda ker) 3. 

In de tweede plaats: eed. Een verklaring van de Persona en de Vicarius 
(hulp-pastoor) te Weidllm (Westergo) van 1450 4 houdt in: 'een mensche 
is schildich eenen orem in da riuchte to andriane iefta mit settingen to 
warane iefta een kesta to laestane' d.i. ieder is schuldig een ander in 
rechte te antwoorden op de klacht of een waarborgsom te storten (uitstel 
tc verkrijgen) of een eed te presteren (nml. de onschuldseed met betrek
king tot het hem verweten feit). 

Vgl. ook de Verbonden of Gaarleggers van 1461 sub h 5 en van 1492 
sub b 6: Niemand anders 'hagera to bicomrien dan op een kest': niemand 
hoger bekommeren dan op een kest d.w.z. in geval van beslaglegging 
van goederen bij een vermeende schuldenaar of gijzeling van diens persoon 
moest deze op de eerstc of derde dag in de gelegenheid gesteld worden 
zich door een eed van dc aanklacht te bevrijden en zijn goederen mitsdien 
aan het beslag te onttrekken C.q. zich zelf in vrijheid te stellen. 

De betekenis van 'kest' als eed in deze twee laatste gevallen wordt 
duidelijk bevestigd door twee overeenkomstige Gaarleggers van 1486 7 

en 1487 8 , waarin sprake is van een verbod iemand hoger te bekommeren 

1 Rq. 27 (Rüstringer Tekst). 
2 Rq. 404 art. 12. 
3 Rq. 409 art. 17. In ue arts. 2 (aanranding ener vrouw), 21 (geweldpleging op 

i('mands anders land) en 32 (ue rechtor, die geschonken: 'mede' aanneemt) van de 
Keuren der Vijf DooIen (Rq. 474) worden telkens de beide wegen aangegeven, waaruit 
een der pp. een keuze heeft te maken ('aegh dine ker') ter beëindiging van het proces. 

4 Sipma O.Fr.O. II no. 31. 
6 Sipma O.Fr.O. II no. 48 sub h. 
6 Sipma O.Fr.O. II no. 187. 
7 Sipma O.Fr.O. II no. 129 sub c 
" Sipma O.Fr.O. II no. 154 sub a alinea 2. 
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dan op een 'sliuchte' eed, derhalve op een eenvoudige eed (d.w.z. zonder 
eedshelpers). 

In de derde plaats : koopsom. Vgl. Keur van Humsterland 14e eeuw 1: 
als iemand land wil verkopen (sella), dan moet hij het eerst aan de sibbe 
aanbieden; wil deze het niet, dan mag hij het aan een vreemde verkopen 
voor zodanige 'kestene' als de gemeente der buren het goedvindt (will
kore). Verkoop in 1390 2 door de 'kelneran fon Furswerth van 8 ponde
maten in Kotera hammerke mith tha dijkan ther hia undfenszen habbeth 
enz. In alsodene forwerthe so hier efther screwen stath. In that arste tha 
pundesmeta for allewa grate merk; all hiir neij thio kestena thi thrim 
del reijd ield (gereed geld) and tha tua del nochlik (deugdelijk) hornfia' 
(hoornvee). Hier heeft 'kestena' kennelijk de betekenis van (koop)over
eenkomst. 'Smeijngga ghoeth, der Hille kapeth ende 'kest fol bijtalath hath' 
en waarvan hij de koopprijs geheel betaald heeft (1427) 3. Stadboek Sneek 
1456;1 'lantkesten, huuskesten, sceepkesten' enz. waarvan de betalingsdag 
is omgekomen, zal men Woensdags of in de week berechten als de klager 
dat begeert. (1460) 5 Cessie door verkoper van de koopsom aan diens 
crediteur. Verkoper geeft toestemming, dat een derde de verschuldigde 
koopsom (da kesten) van de koper zal beuren en als koper 'dese kesten 
(koopsom) wal betale, als hi ons ontheten (beloofd) hath', dan zal hem 
van verkoopers wegen dat land voor eeuwig (in dat jowich) vrij en kwijt 
geleverd zijn, want hij alsdan de gehele koopprijs 'die erste penninck mith 
da. lesta wel betalet hath na onse (verk.) wille' . 

Koopsom - dat is wel duidelijk - staat geheel buiten het begrip 
kestigia. De eed niet, doch hij is geen essentieel bestanddeel ervan, immers 
de klager kon ook kestigia tot een kamp. Keuze past geheel bij kestigia, 
omdat beklaagde voor zich zelf moet uitmaken of hij het verzwaarde 
bewijs wil accepteren dan wel er de voorkeur aan geeft van dat bewijs 
af te zien en dus het proces te verliezen. 

Een toepassing van het rechtsmiddel 'kestigia ti tolef ethum' wordt 
aangetroffen in art. 45 van het oude Schoutenrecht. Beklaagde, in het 
schouten-ambt gedagvaard, voert het verweer, dat zulks de klager niet 
vrij staat, omdat deze hem voor dezelfde zaak reeds door de ban van de 
voorafgaande schout in rechte had doen oproepen (hi ne muge hine to 
stride lathia thruch thet hit him er to sochte 6 bi des skelta banne ther 
er thesse skelta was). Er wordt derhalve beroep gedaan op de exceptio 
rei judicatae, welk verweer beklaagde tegenover klager aldus nader toe
licht: 'thet tu (klager) mi kestigade ti tolef ethum and thi asega thet 

1 Rq. 361 art. 34. 
2 Sipma. O. Fr. O. I no. 4. 
3 Sipma. O.Fr.O. I no. 45. 
, Telting De Friesche Stadrechten bI. 132. 
5 Sipma. O.Fr.O. I no. 16l. 
e Let terlijk dat hij hem ter zake (hi it him) tevoren opzocht : in rechte opriep . 
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deithing delde and ik alle tach et tha wiseda deithinge and also efte and 
riuchte, so ik nu mith riuchta ni thor with thi an stride 1 ongan (dat gij 
klager mij opbood tot 12 eden en dat de asega de dag voor de eedsaflegging 
yaststelde en dat ik alle eden op de aangewezen rechtsdag op wettige 
rechtmatige wijze mijnerzijds heb gepresteerd (voorgebracht), zodat ik 
thans terecht geen proces meer met U behoef te voeren). 

Ontkent klager het door beklaagde beweerdelijk met hem vroeger ge
voerde proces, dan zal de beklaagde - zulks ingevolge de uitspraak van 
de asega - de schout, die eertijds de ban over beklaagde voerde (ther 
him tha ban ower lette) en de asega, die beklaagde de eden staafde (thi 
asega ther tha ethan stauade) als getuigen moeten doen horen, indien ze 
tenminste nog in leven zijn (thest hia libbath). En voor het geval ze reeds 
zijn overleden, zullen de 7 Koningsorkenen 2, die binnen de schoutenban 
gezeteld zijn (seten se), ieder afzonderlijk zweren (allarlik swera mith 
sunderga ethe), dat ze zelf gezien en gehoord hebben, dat de asega beklaagde 
de eden staafde en dat de (thans beklaagde) indertijd 'tha latha alle 
taech' d.i. de zuiveringseden alle aflegde op bevel van de schout. En aldus 
- zegt het slot van het artikel - zullen de 7 getuigen (en afara and 
tha sex folgia) verklaren, dat zij er bij tegenwoordig waren, toen klager 
de beklaagde reeds vroeger voor de schout dagvaardde en dat beklaagde 
de klager de 12 eden toezegde (weddade) en ze alle voorbracht (alle tach). 
Wat het eigenlijke geschil in deze zaak geweest is, blijkt niet, maar het 
moet er in elk geval een geweest zijn, waarin het 'kestigia' werd voor
geschreven. 

Dat het 'overtroeven', het 'overbieden' door klager met een groter 
aantal eden een kenmerk van 'kestigia' was, volgt ook duidelijk uit de 
inhoud van de arts. 12 en vlg. van de Willekeuren der Vijf Deelen 3. Bij 
een geldvordering tot aan een bedrag van een half pond kan de aange
sprokene kiezen of hij, ingeval van ontkentenis, met een eed de klacht 
wil ontzweren of wel de ander (de andere partij) de vordering wil toegeven 
en dus betalen (so tsiese hi deer met oenspreck hor hij met ene ede 
onswere so hi dae orem dat to reme). Bedraagt de vordering meer, doch 
minder dan een pond, dan kan beklaagde weer met een eed aan de vorde
ring ontkomen, tenzij dat klager hem tot 2 eden noodzaakt, derhalve 
het onschuldsbewijs tot 2 eden verzwaart (hit ne se dat di ora him kestigie 
op tweer eden). Beklaagde wordt dan voor de keus gesteld Of zelf onder 
ede met één eedshelper zich van de aanklacht te zuiveren Of wel van dat 
bewijs af te zien en het gevorderde te betalen. De klager kan in geld- of 

1 'Strid' heeft in dit art. de betekenis van proces, niet van 'kamp', nu het 
verschil tussen pp. door middel van 12 eden werd beslecht. (von Hchwerin in !<'est· 
schrift für von Amira 1908 bI. 184). 

2 Getuigen van de zijne van het landsheerlijk gezag. 
3 Datering v. Hichth. 14e eeuw (I bI. 7 nt 6); conform v. Apeldoorn Ontb. samenb. 

kro 1921, 22, Yreneban (Hl rechte wecr HM 1923, 355, anners Rom. Recht in Fries· 
land 1940: I:Je eeuw. 
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schadevorderingen dit 'kestigia' nog opvoeren en wel tot een maximum 
van 6 eden behalve (uitgezonderd) als hij 'riuchte orkenen' tot zijn be
schikking heeft. Het getuigenbewijs van zijde van klager heeft dus voor
rang boven het eedsbewijs van beklaagde. 

Bij deze geldvorderingen gold dus de bewijsregel, dat al naar mate het 
bedrag der vordering steeg en het geschil aan belangrijkheid won, klager 
bevoegd was de beklaagde het onschuldsbewijs te verzwaren door middel 
van een groter aantal eedshelpers. 

Dat bij kestigia de beklaagde verplicht is Of de verzwaarde bewijslast 
te aanvaarden Of anders het proces te verliezen, komt ook uit in een 
ongeveer twee eeuwen latere uitspraak van de Grietman en mederechters 
van Dongeradeel van het jaar 1425 1, gewezen naar aanleiding van een 
aanspraak van Renijk te Reijssum 2 vanwege Scijlghe Dowa 3 tegen de 
KeIler 4 van Furswert 6 met betrekking tot 4 pondematen meedland 6, 

gelegen in Brundwerdera hemrik .7 Nadat beide partijen haar processuele 
waarborgsom hadden aangeboden C.q. toegezegd op dezelfde wijze 
(Renijck sijn seth 8 al deer up baed ende thi keIler sijn seth al deer tho 
jenst baed in lijka furma), vervolgt het vonnis, dat klager Renijck op de 
tweede rechtsdag (lettera waerdeij) 'de keIler kestghed mith twam, thet 
ber t Dowa ne wrald neen aijndom in des foers land hawen hat, theer tha 
konvent tho Furswart aeth hijndria mucht. Ende thi keIler foers. tha 
kest onnomad ende ful een al last habbet.' 

De sententie komt dus hierop neer, dat klager Renijk land van het 
Convent van Forswerd opvorderde en dat klager de keIler van het con
vent - toen deze het recht van klager op dat land zal hebben ontkend 
- twee eden (in plaats van één: dus van de keIler en één eedshelper) 
opdroeg, inhoudende dat klager 10 nooit ter wereld 11 enig eigendom aan 
het bewuste land heeft gehad, hetwelk 12 het convent ook maar in enig 
opzicht 13 zou hebben kunnen schaden of waarop het inbreuk zou hebben 

1 O.Fr.O. Sipma I no. 42. 
2 Reitsum in Ferwerderadeel. 
8 De scheele Douwe (appellatief). 
, Cellarius, Kellermeester. Cui potus et escae cura est qui cellae vinariae et 

escariae praeest, Ducange Glossarium 11 251; Mediae Latinitatis Lexicon Minus 
J.F. Niermeijer fasciculus 11 1955 bI. 163: cellérier du monastère; cellarium, 
magasin de provisions. 

6 Klooster Forswerd (Bethanie, Ferwerderadeel) Benedictijner Abdij O.Gr.Dr. I 
405 (1348): Abbas monasterii S. Joh. Baptiste in Bethania Ordinis sancti Benedicti. 

, Medeland, grasland. 
7 Bornwerd, dorp in Westdongeradeel. 
8 Setma of seth: waarborgsom door partijen in een proces te storten. 
9 Broer. 

10 Nml. ber dowa. 
11 Wrald. 
12 Theer (ther) acc. sing. W.B. 1068 sub 'ther'. 
13 Aeth, awet, iets. 
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kunnen maken. En dan volgt in de slotzin, dat het convent de eden 
heeft aangenomen (daarmede zijn keuze bepalende tussen 'twee eden' 
of 'verlies van het proces') en voorts, dat beklaagde de beide eden geheel 
en al heeft gepresteerd. 

Nog in een derde art. van het oude Schoutenrecht wordt het woord 
'kestigia' gebezigd n.l. in art. 57, waarvan de inhoud luidt als volgt: 
Thit is riucht: 'hwa so en hors ti dada slaith, so ist this landis riucht, 
that mat ielda mith thrim ensem ande mith twene skilling ti fretha, 
hit ne se thet thi other kwatha 1 wolle, ther thet hors ach, thet him ther 
mer on ti skatha worden se and hi ther umbe kestigia welle. This hinxtis 
bote this livis thredda half 2 en ze ; this oxa bote thes livis twa enza; 
there ku bote thes livis thritich panninga ; thes feringes 3 bote this livis 
acht penningen and twa enza and twer skilligan ti fartha ' . 

Derhalve: wie een paard dood slaat, zal volgens het Landrecht een 
boete (schadevergoeding) moeten betalen van 3 ensen en een breuk van 
2 schillingen, tenzij de andere partij (aan wie het paard toebehoorde) 
wil beweren, dat haar meer schade dan de wettelijk gestelde taxe is 
berokkend en dat zij daarom 'kestigia' wil. 

Het proces kan dus als volgt verlopen : ontkent beklaagde het doden 
van het paard, dan zal hij zich met 6 eden kunnen zuiveren (twira tele). 
Bekent hij de daad of blijft hij nalatig in de aflegging van de zuiverings
eden, dan is hij het wettelijk vastgestelde schadebedrag verschuldigd. 
Als nu de klager (eigenaar van 't paard) in verband met de bijzondere 
eigenschappen van het dier, welke de waarde ervan boven de wettelijke 
taxe doen uitgaan, een hogere schadevergoeding eist, dan zal hij moeten 
'kestigia', derhalve de beklaagde met betrekking tot de hoger beweerde 
waarde van het dier voor de keuze stellen Of 12 zuiveringseden te zweren 
Of van het verzwaarde bewijs afziende, de hogere schade moeten betalen. 
Ook hier is weer de gedachtengang, dat, voor het geval dc werkelijk geleden 
schade die bij het Landrecht vastgesteld overschrijdt, het de beklaagde 
bij zijn onschuldsbetuiging onder ede moeilijker moet worden gemaakt. 

We treffen het woord kestigia in een soortgelijk geval later nog aan in 
een bepaling opgenomen in de Boetetaxen van verschillende Delen van 
Wester Lauwers Friesland 5 en welke bepaling luidt als volgt: 'lef enes 
mannes hors duIghet werth, ther hi mith lerum bijleith hatt iefta mith 
tame halt, soe scil ma hith beta ief thet him selven onkommen were, forder 
(ferra) moth hi nene intaijngha wita, mer wal moth hi kestigia umbe 
sinna scatha. ' 

1 Kwetha (quetha) spreken, beweren (Holth. bI. 84) . 
2 Twee en een half. 
3 Farre, stier. 
, Fretho, vrede. 
~ Rq. bI. 447 art. 22, bI. 456 art. 22, bI. 472 art. 67, bI. 494 art. 16. Oude 

friesche wetten de Haan H ettemall 206 (art. 38), 243 (art. 38) en 255 (art. 20). 
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Derhalve : Ingeval iemands paard, dat door hem wordt bereden 1 of 
aan de teugel geleid, door een ander wordt verwond, dan is de dader tot 
betaling van schadevergoeding aan de eigenaar van het paard verplicht 2. 

Het is de eigenaar echter verboden zijnerzijds de verschillende schade
gevolgen van de verwonding onder ede te bezweren en te bewijzen s, 
doch hij moet om zijn schade kestigia: derhalve de beklaagde - op wie 
ten deze bewijslast rust - diens onschuldseed doen verzwaren. 

Bij de laatste twee bepalingen sluit zich nog aan art. 17 van de Keuren 
van Langewold van 1282 4 van de navolgende inhoud: 

Wordt daar een hengst of ros 5 in den warfdach 6 onder eenen priester 
of monnik doet geslagen, dat is een boete en dat peert bij der weerde te 
gelden 7, de eerste weerde met den presteren to soeken 8; of men se niet 
gelden en will, so hoert hi ti ontgaen selven als voeren 9 en em volgen 
twe buren binnen den redschappe 10 und daerna elven de naeste vrenden. 

Weigert de doodslager schadevergoeding te betalen, dan moet hij de 
daad ontzweren onder meer met II van de naaste bloedverwanten. Hier 
ligt waarschijnlijk nog een reminiscens aan het vroegere 'kestigia' van 
art. 47 Oud Schoutenrecht nml. dat beklaagde tot de 12 eden wordt 
genoodzaakt. 

Ten slotte dringt zich onwillekeurig nog een vergelijking van art. 47 

1 Met leder heeft belegd (bilega). 
2 Als rechtsgrond van de schadeplicht wordt aangenomen, dat de verwonding 

de eigenaar zelf is aangedaan ('als him thet selve deen were') Rq. 494. 16. 
3 Naast het strafbare feit zelf (hauddeda) werden de verschillende schade 

gevolgen (wenden: men sprak van 'helpdolchen ehlepen fon there dede') vaak als 
zelfstandige feiten gestraft. Deze neven-gevolgen (één of meer) moesten (niet altijd : 
sommige wenden waren buta ethen) met een eed worden ingehaald (inhalia, intaia). 
Zo worden in het FiveIg. Old. LR. de Haan Hettema art. 26 bI. 93 betreffende de 
mosdolche (His_ bI. 304, Ommel. Landr. 1448 Rq_ 318 art. 28 : slag waardoor 'de 
huet niet doer enware ende doch al like wal daer leden lam van weren ofte anders 
daer Beer van becrencket ware, dat openbaer kentlick is') al de verschillende 
neven-gevolgen (11 wenden) opgesomd; idem bI. 95 art. 29 (Fon bronde, fon wetere) 
met een beperking tot 6 (humoniche dolch: hoe menige wonden sa ther kumat fon 
ths heta bronde jefta fon ta wallande wetere, sa ach ma mar sex to scriwane) van 
Helten bI. 35. Zie de uitvoerige toelichting op 'intainghe' bij Wierdsma en Brantsma 
O.Fr. Wetten 1792 bI. 351 paragr. 8: 'lnhaalingen zijn samentrekkingen van 
verscheidene ongemakken uit één daad oorspronkelijk'. His Das Strafrecht der 
Friesen im M.A. 1901 bI. 105 en 106 en in Die Friesen 1931 bI. 113 ('eine weit
gehende Spaltung des Tatbestandes; das friesische Recht sieht eine Mehrheit von 
Vergehen wo wir heute nur ein einziges Delikt annehmen'; Frederiks Het oud
Nederl. Strafrecht 1918 bI. 236 en 237). 

O.B.Gr.Dr. 1 157. 
6 Ros, ors, hors, paard. 

Rechtdag als het grietenij-gerecht zitting had. 
Het paard naar zijn waarde te vergoeden. 

8 Allereerst trachten de vergoeding in onderling overleg vast te tltelIen. 
a Bek!. behoort eerst zelf de eed af te leggen (vooraan) en dan zijn volgers 

zie I bI. 8 en nt 5. 
10 Waarschijnlijk zal hier met redschap de buurschap bedoeld zijn. 
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Oud Schoutenrecht op met art. I!) van de Huns. Keuren van 1252 1. Dit 
art. luidt: Hwersa ma ene monne of stel a and thet burcuth se presterum 
and werdmonnum and hi enne skeldega beaskie 2 thettere .alder up kempe 
slmder witherstride 3 fon him selvum and fon alle sina friundum, hit ne 
se thetta clagere liavera se thettere etta thiave here twelef ethan under 
achteteinim ti nimane sinra sibbe sta liva uppe sente IJpolitus caphsa 4. 

Ook in art. 19 van de Hunsing. Keuren is er een verzwaring - geen 
verplaatsing - van de bewijslast, namelijk dat beklaagde niet kan vol
staan met de onschuldseed met 11 eedshelpers, doch dat hij als regel 
zal moeten kampen (de toepassing van welk bewijsmiddel de klager ook 
in art. 47 Oud Schoutenrecht kan vorderen). Hing die verzwaring in 
laatstgemeld art. nauw samen met de aard van het object, waarover was 
geklaagd, hier in art. 19 is de aanleiding tot het voorschrijven van het 
zwaardere bewijsmiddel de omstandigheid, dat het plegen van de diefstal 
als zodanig bekend is aan de priesters en werdmonnen 5 in het dorp. 
Zulks had tot gevolg, dat het onschuldsbewijs voor beklaagde werd ver
zwaard in dier voege, dat beklaagde - als hij zich van de aanklacht wilde 
trachten te bevrijden - met klager zal moeten kampen. Dat laatstge
noemde ten slotte toch nog de onschuldseed van beklaagde boven de 
kamp kon en mocht prefereren, zal louter zijn toe te schrijven aan de 
omstandigheid, dat hij zich zelf niet voldoende vertrouwde om de kamp 
met beklaagde aan te gaan, terwijl hij ook niet bij machte was een pugilem 
voor zich te huren. Ook art. 47 Oud Schoutenrecht liet de mogelijkheid 
voor klager open om in plaats van de kamp de onschuldseed van 12 aan 
beklaagde op te dragen. 

Ten slotte moge in aansluiting aan het bovenstaande nog worden 
opgemerkt, dat aan de priesters een zeer effectieve taak was opgelegd, 
in geval een redger in strijd met art. 16 van de Huns. Keuren een geschenk 
van een van de partijen had aangenomen, hetwelk meer bedroeg dan de 
hem toegestane usantiële twee vierendeels biers 6. Alle priesters in Huns. 
land moesten nmi. - zo vaak zij de biecht afnemen (horen) of lering 
doen - al degenen die verboden steekpenningen aan de redger hadden 
gegeven en allen die hun tussenkomst daartoe hadden verleend in de ban 

Rl]. 329, Simonides Die Hunsingoër Kiiren blo 38, Hoekstra De Ie en 2e 
HlInsingoër Codex bI. 107. 

2 En hij iemand als de schuldige aanklaagt (beaskie) ; vgl. Landrecht no. 5 
Hl]. 51: 'to hwamsa ma en god ieftha en lond askie'. 

3 Verzet, tegenstand. 
~ Tenzij het de klager lievpr is, dat hij bij (van de zijde van) de dief 12 eden hoort 

uit de 18 naastp. bloedverwanten van beklaagde te kiezen om te zweren op het 
schrijn van de Heilige Hyppolitus. 

5 \Verdman, later meer 'wedman' genoemd. Vgl. mijn Overreehters in Stad en 
Lande 1941 blo 41 vlg. 

S V gl. I blo 6 en noot (i. 
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doen tezamen met de redger 1, die de steekpenning had aangenomen. 
Ter verklaring van de opneming van dit artikel worde in het oog gehouden, 
dat de geestelijkheid zelf tot het stellen van de Huns. Keuren heeft mede
gewerkt (Thit sind tha keran thera ebbetena and thera wÏ8esta fon 
H unesgena londe) 2. Een W. W.O. van 1448 3 maakt melding van een 
zekere Tjabbe Dema, van wie alle door hem gewezen vonnissen voor 'doet 
ende Richt ghewiist' moeten worden gehouden, omdat hij 'in den banne is 
gheweest'. De Wad voegt er aan toe, dat hij zich binnen 8 dagen naast
komend 'wthen banne moet helpen' of anders zal het land een andere 
'keder.' 4 moeten 'kesen'. De gefaald hebbende rechter moest dus trachten 
binnen de voorgeschreven termijn van acht dagen van de ban te worden 
ontheven. 

Behalve dat de omgekochte redger in Hunsingo door de geestelijkheid 
in de ban moest worden gedaan, had deze zich ook voor de wereldlijke 
rechteren ten aanzien van een klacht (wegens meineed) tegen hem inge
steld (sa ma. biclaghie) te verantwoorden en moest hij tot straf de gift 
dubbel terugbetalen (sa rekerse wether twiskette), tenzij de vnd. redger 
zich met 12 eden van de beschuldiging zuiverde (undgange) of wel het 
geval zich voordeed, dat de klager weigerde de vooreed af te leggen, 
zodat de beklaagde redger niet op diens klacht behoefde te antwoorden 
en het proces tegen de redger geen voortgang kon hebben 6. 

1 Mej. Simonides vertaalt (diss. blo 37): 'unter Mitwerkung der Richter'. Er 
staat echter 'mitha redgeva'. Dus enkelvoud. Vgl. ook Hoekstra: De eerste en 
tweede Hunsingoer Codex 1950 blo 202 jo 107 (dat.s.). 

1 · Ook overigens hadden ze grote invloed bij de organisatie van het rechtswezen. 
Zo gaven de abten een beslissing, als men het in de verschillende 'ombechte' niet 
eens kon worden over de aanwijzing van de nieuwe redgers. De eedstaver ter 
gelegenheid van de aanzwering van de nieuwe redgers werd benoemd door de abten. 
Rq.bl. 330 en 328 (arts. 24 en 8). 

a Pro Excol. dl 7 blo 39. 
• Keder of grietman respect. van 'ketha' (uitspreken) en 'greta' (klagen). 
5 V gl. mijn 'De Vooreed in het Ommelander Recht', Akademiedagen VI 1953 

blo 26. 



III 

Ik wend mij nu tot een tweetal schrijvers, die zich met het woord 
'kestigia' wat meer omstandig hebben bezig gehouden. Allereerst ontmoet 
ik op mijn weg Prof. Mr. S. J. Fockema Andreae, die in Rechtsgeleerd 
Magazijn dl. 7 (1888) bI. 503 tot 514 beschouwingen aan deze oud-Friese 
term heeft gewijd 1. Fockema Andreae is er echter s.r. niet in geslaagd de 
juiste betekenis van 'kestigia' aan 't licht te brengen. Oorzaak daarvan 
was, dat hij zich zelf in de weg ging staan, toen hij als grondbeginsel van 
het oud-Friese bewijsrecht aannam, dat de eiser bewijs kon aanbieden of 
de gedaagde tot de onschuldseed moest toelaten 2. Immers volgens het 
oud-Friese recht moet als regel beklaagde - in geval van ontkentenis -
zijn onschuld bewijzen 3. Ten onrechte kwam Fockema Andreae er dus 
toe 'kestigia' in art. 57 Oud Schoutenrecht (hierboven II bI. 33): 'and 
hi 4 ther umbe kestigia welle' te vertalen met: 'en hij zich wil verbinden dit 
te bewijzen' en evenzo in art. 22 (hierboven II bI. 33 slot): 'hi moth wal 
kestigia umbe sinna scatha' met: 'de eigenaar mag wel bewijs aanbieden, 
zich hiertoe verbinden'. Klager heeft echter geen recht op bewijslevering 
en hij komt ook niet tot de bewijslevering ; hij moet alleen in de gevallen 
van 'kestigia' het op beklaagde rustende bewijs verzwaren door hem het 
aantal eden te verdubbelen. Öf beklaagde neemt zulks aan en de eden 
worden gezworen Of hij gaat er niet op in, c.q. verklaart zich tot het 
bezwaarde bewijs niet bereid; in beide gevallen is daarmede het proces 
beëindigd: van een eventueel bewijs door klager kan eenvoudig geen 
sprake zijn 5. 

Zonderling is voorts de methode, waarop Fockema Andreae de betekenis 
van kestigia adstrueert door middel van een vergelijking met de twee 
volgende teksten. Art. 10 van de Willekeuren van de Vijf Delen 6 houdt 
in: 'ief hi biseckt, soe schillet hia him dat wrtiuch weddia des forma deis 
iefta sijn eden ontfaen iefta fri leta'. Art. XXXII Jong Schoutenrecht 
luidt sub. VII: 'so hua him oensprecka wil, dat hi schil hine kestigia 
iefta op tingia, iefta him sitta Ieta'. Door nu te redeneren, dat het tweede 
en derde alternatief in beide teksten gelijk zijn, komt Fockema Andreae 
tot de conclusie, dat ook het eerste alternatief in beide artikelen dezelfde 
betekenis moet hebben. Derhalve 'kestigia' is gelijk aan 'dat wrtiuch 

1 Tekstverklaring van oud-Nederl. Rechtsbronnen. 
2 Zulks wordt op bI. 511 enige malen met nadruk gesteld. 
a Vgl. I bi. 11. 
4 Fockema Andreae o.C. schrijft 'him'. 'Unia' en 'Druck' hebben beiden 'hi.' 

Zie Steller bI. 146 en 147. 
5 Aangetekend moet worden, dat F.A. in een opstel 'Het bewijs in strafzaken 

hier te lande in de Middeleeuwen' in Tijdschrift van Strafrecht 1897 deel X bI. 47 
en 48 op 7.ijn in 1887 verkondigde mening mogelijk is ternggekomen. 

8 Rq. 474. 
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weddia' (het overtuigend bewijs beloven). Maar bij deze redenering wordt 
uit het oog verloren, dat de beide artikelen een geheel verschillende 
materie behandelen - waarbij in het eerste geval overheidspersonen 
optreden, in het tweede geval daarentegen niet - zodat de bepalingen 
dus geenszins in de bewijsformulering identiek behoeven te zijn, terwijl 
ze dat in de bewijsverdeling reeds dààrom niet kunnen zijn, omdat 
'kestigia' op bewijs te leveren door beklaagde ziet, 'urtiuch weddia' daar
entegen de taak van de klagers (atten) is. 

Art. 10 betreft het geval, dat de atten 1 iemand de betaling van een 
breuk hebben aangezegd wegens het breken van de vrede. Nu moeten zij 
- als beklaagde heeft ontkend - de volgende dag Of hem beloven het 
bbwijs (van de vredebreuk) te leveren Of zijn eden te ontvangen (n.m.I. 
de onschuldseed van beklaagde en zijn 5 eedshelpers 2, ingeval de atten 
zelf met het bewijs tegen beklaagde niet klaar kunnen komen, anderzijds 
geen termen aanwezig achten hem aanstonds vrij te laten gaan, doch 
hd wenselijk oordelen, dat hij met eden zijn onschuld betuigen zal 3) Of 
wel van verdere vervolging van de zaak radicaal afzien. 

In art. 32 daarentegen loopt het over een aanspraak van twee personen 
op eenzelfde erf 4; aap. een van de partijen wordt overeenkomstig de 
uitspraak van de 7 van de 12 Konings orkenen het bezit ervan toegekend 6 

De dorpsrechters, niet dus het gerecht van de Grietman, waarvan eerst
genoemden trouwens later ook deel uitmaken. 

'Sexasum onswara' (met 6 eden ontzweren), dat viermaal in de Keuren van 
de 5 Deelen voorkomt en dus wel het normale onschuldsbewijs zal zijn. In art. 20 
is de 'riuchte sikeringe' 9 eden. 

3 Iemand eden ter staving van zijn onschuld opleggen is dus iets anders dan de 
beklaagde ten opzichte van een bepaald punt 'op zijn conscientie zetten', in welk 
geval het aan zijn geweten wordt overgelaten of hij de van hem te verwachten 
handeling zal plegen. Vgl. Pro Excol. dl. 7 bI. 53 (1450) : 'En de 8<lhterstallige huur, 
hebl:en wij (de Warf) op Onstemans (één der procederende pp) conscientie gezet, 
maar de Kerkvoogden zullen daar niet om 'spreken mit rechte tot ewighen tijden'. 
Beide pp hebben aangenomen de uitspraak 'onverbroken te holden tot ewighen 
daghen '. De Kerkv. kunnen dus geen huur in rechte vorderen. Er is slechts een natuur
lijke verbintenis van de Onstemans op dit punt. Evenzo een beslissing van de 
G.L.Warf van 1465 (Pro Excol. dl. 7 bI. 95). Een vonnis, waarbij een vordering 
tot naarkoop was toegewezen, wordt in appel vernietigd, zodat de oorspronkelijke 
verkoop 'in der macht' wordt gekend, terwijl de vraag of de oorspronkelijke koper 
te weinig voor het land heeft gegeven ('mijn, dan dat weert is') op 'sijn eijgen con· 
scientie wort gesat' (er wordt een beroep op het geweten van de oorspronkelijke 
koper gedaan om alsnog de gangbare prijs te betalen; mogelijk is tUBBen de eerste 
koper en de naarkoper samengespannen om de laatste het land uiteindelijk voor 
een geringe prijs in handen te spelen) . 

C Beide pp beroepen zich op de 'nestera werrana', op het naaste bezit van het 
erf gedurende jaar en dag, zeker en onbetwist (onsand) en ieder van hen beweert, 
dat hij het rechtmatig en 'onraeflic' (ongestoord) bij zijn huis heeft benut (van 
Klaarbergen bI. 73 no I) . 

I Van hem wordt gezegd, dat hij 'oppe da wara set is'. 
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en hem de ferdban verleend 1. De rechtstoestand is dan aldus, dat de 
'bevredigde' op het goed zal zitten, tenzij de tegenpartij of een derde 2 

hem terzake van het goed wil aanspreken 3. In dat geval moet de klager 
hem die er op zit kestigia, iefta op thingia iefta him sitta leta: derhalve 
Of hem dwingen te kiezen tussen het afleggen van een dubbel aantal 
eden namelijk 12 en het zijnerzijds afzien van het bewijs t Of hem op de 
gewone wijze in rechte betrekken 5, zodat beklaagde zich met zijn 6 
eedshelpers van de aanklacht kan bevrijden 6 Of hem op het erf laten 
zitten 7. 

De mogelijke omstandigheid, dat het in art. 32 vno bedoelde proces 
aanvankelijk als een bezitskwestie opgezet in een eigendomsgeschil kan 
overgaan, doet hier verder niet terzake. 

Dat kestigia niet met 'bekommeren' mag worden vereenzelvigd, heeft 
Fockema Andreae in zijn voornoemde aantekeningen in Rechtsgeleerd 
Magazijn reeds met juistheid opgemerkt 8. Ik moge in dit verband ver
wijzen naar de vele voorbeelden uit de 13e tot en met 100 eeuw in mijn 
'Revisie en Beroep te Groningen' aangehaald 9. 

'Bekommeren' betekent: goederen in beslag nemen, besetten of debi
teuren vasthouden, gijzelen, beletten 10. Nog meerdere gevallen uit het 

1 Nml. 'dat him nimmen (niemand) deer an rawie ner noot onriuchtis deer an 
due'. Vgl. dezelfde inhoud in art. 25 O.Schoutenr. 

2 Zie V. Klaarbergen bI. 73 no. 7: 'so huil. him oensprecka wil'. 
3 Van weerszijden wordt thans beroep gedaan op de 'ainlikera werrena' (eigendom), 

V. Klaarbergen bI. 73 sub 8. 
t van Apeldoorn (Vredeban en rechte weer Rechtsgel. Magazijn 1923 bI. 366) 

vertaalt 'kestigia' in art. 32 vno als volgt: 'wil iemand er aanspraak op maken, dan 
moet deze trachten het te krijgen met haar goedvinden'. Deze interpretatie schijnt 
mij s.r . een lukraak raden en verkeerd raden. Blijkbaar heeft van Apeldoorn geen 
serieus onderzoek naar de betekenis van kestigia gedaan. 

5 In al de drie teksten staat: Opthingia. Vgl. art. 8 Jong Sch.R. sub 2: 'ende 
him di scelta op thinghet bi a.efta deithinge' (de schout de gedingen tegen hem 
voert volgens de voorgeschreven termijnen). Klager is derhalve niet verplicht tot 
kestigia zoals in het geval van art. 47 O.Sch.R. 

e V gl. voor de 6 eden in het oude Schoutenrecht I bI. 27 en voor de 6 eden in 
het Jonge Schoutenrecht van Klaarbergen Index bI. 116 (arts. 9, 27, 33 en 36). 
In art. 5 sub 3 : 12 eden. 

Derhalve aan zijn voorgenomen actie geen verder gevolg geven. Do twee 
laatste gedeelten uit de beide bewijsformuleringen zijn gelijk (onschuldsbewijs 
beklaagde en afstand doen van de klacht). Het eerste gedeelte ziet op bewijs door 
klagers (de atten als overheidspersonen) respect. - in verband met art. 47 O.Sch.R., 
nu het om een erf loopt - op het van de zijde van klager verzwaren van het onschulds
bewijs van bekl. (12 oden of kamp). 

R.M. vno bI. 503 en 504. 
BI. 250 tot 253 en bI. 251 no. 1. 

10 I n de 130 en 14e ecn w luidde de term: 'infestare, capti vare, spoliare, molestare ' . 
Ook 'gravarc, detinerc' : Bisschopszoen 1276 Rq. 150, Buma Brokmerrecht bI. 136. 
In 1422 (Revisie en lleroep bI. 251 nt I laatst.e alinea): 'iemand bekommeren, 
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oud-Friese recht vooral betreffende Westerlauwers Friesland mogen hier
aan worden toegevoegd. 

Allereerst art. 2 uit het Marktrecht van Haskerland van 1466 1• 

'Item in dat aerste nen man nen wijff noch hara guederen op mercke
dagen to letten ner to bijsetten om nener hande saecken, deer schien 
sint tovarra datum des brijves 2; heit en weer secke dat heit op mercket
daegen scheen were en dat de oensprecker meij orckenschip off meij 
wijncapis lijoeden 3 bewijse mochta, dat hij (bekl.) hem schildich weere 
en dat het op marcketdagen scheen were, so meij hij hem bijcommerija 
ende to rijocht setta bij des rijochters rede' '. 

De korte inhoud van dit artikel komt neer op een verbod om op markt
dagen een persoon of diens goederen te arresteren resp. in beslag te nemen 
naar aanleiding van overeenkomsten, gesloten vóór de datum van deze 
nieuwe marktbrief, tenzij dat de klager met getuigen het ontstaan van 
de handelsschuld op een marktdag kan bewijzen. In dat geval mag hij 

toeven of besetten'. Sipma O.Fr.O. n nr. 114 (1483): 'Bijsetta en bijletta hemmen 
en hiara gueden in hat riuchte datmes (dat men ze) onder wz (ons) forbond bij gaan 
(bigunga: betrappen) ende bijkrijgia kan'. Ontseijdbrief (Fehdebrief) eind 100 eeuw 
His. bI. 205 nt 1 en 364 en O.Fr.O. Sipma I 314: 'Ende ic ontsidse jemme ende 
jemme onderseten weer dat ick se crije meij, bilette ofte bijsette meij'; Overeenk. 
Harl. en Franeker (1465) O.Fr.O. Sipma II no. 63: 'als dat nijmma oderum scil 
bisetta iefta biletta om penninckschilda'. Ten slotte nog de in het watersehapsrecht 
gebruikelijke zinswijze : 'iemands goederen letten en besetten voor schot (belasting), 
warck ende broecke' O. en W. Vredewold 1425 Nap bI. 140 (art. 40) en 161 (art. 38); 
Zijlrecht Drie Delfzijlen 1445 Mr. C. C. GeertBema, De Zijlvestenijen in de Groninger 
Ommelanden 1879 bI. 75 (art. 24) en bI. 77 (art. 34). 

1 Rq. 514, O.Fr.O. Sipma II no. 66 sub. b. 
I 'Brijeff ende Verbant' (Rq. 516), waarin de bepalingen betreffende het nieuwe 

marktrecht zijn opgenomen. 
8 Orkenen of wijnkoopslieden : getuigen bij het sluiten van de overeenkomst, 

Vgl. I bI . 19 nt 1 en verder Old.LR 1471 (Pro Excol. dl. 6 bI. 714): 'Waar twee 
luden copen mit malcanderen daar gene buren ofte gene wincopsluden bij en sint, 
so is de vercoper naar to weten de voorworden dan de coper te untsweren'. Bekend 
is de wijnkoopspenning vooral bij het afsluiten van een arbeidscontract vgl. Wester
wolder Landrecht 1470 Rq. 270 art. 10: 'Wel knecht of maget wint en dese die 
wijnkoep ontfangen so sintse schuldich to denen, hilden se hem die deenst niet soe 
sollen se den heren dat loen geven; of een here se niet ontfangen wolde, sal he hem 
dat loen geven'. Vgl. ook Ommel. LR 1601 Bk V art. 34 en 35 in de zelfde zin. 
In een koopacte van 1463 (R. Arch. Gron. Reg. Feith 1463.24) staat aan het slot 
van de acte: 'Hijr hebben an ende over gewest Sweder Cater, Leijnwart Sijbrantsma, 
Abel Sijghersma wijncopeslude de desen coep gemaket hebben'. Hier is de taak van 
de wijnkoopslieden niet beperkt tot het zijn van getuige bij de acte, maar hebben 
deze de partijen bij het sluiten van de koop ge888isteerd. 

, Uit dit art. volgt reeds dat 'beletten, besetten en bekommeren' zówel van de 
persoon van de debiteur als van zijn goederen kan worden gezegd. V gl. daarmede 
ook de in 't Verbond 1434 voorkomende clausule (Gemeene Landswarf en Hoofd
mannenkamer bI. 42 no. 1): 'af solden wesen die bekummeringe ende besate, die 
in de stad Gron. op ons (de Ommelanders) gelegd geweest zijn van penningschuld' . 
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de debiteur 'bekommeren' (arrestare) en de vordering tegen hem aan het 
oordeel van de rechter onderwerpen 1. 

Men leest ook vaak: 'Ende nijmmen om oeders schijlden jeff misdede 
to bijcomrijen' (niemand om andermans schulden of misdaden te arresteren 
of diens goederen in beslag te nemen) 2. Van dit oudtijds zeer verbreide 
euvel om onschuldigen of hun goederen in plaats van de werkelijke 
schuldenaren vast te houden C.q. hun goederen in beslag te nemen met 
voor de handel zeer schadelijke gevolgen, geeft een brief van het Stads
bestuur van Sneek van 31 juli 1491 een duidelijk beeld 3. 

Verder komt voor: Ende nijmment in usen deel (t.w. Wijmbritseradeel) 
haghera toe bijcummerijen lijf ende gued dan een eed enz. (1404) 4. Item 
nijmment oers haegera to becumrijen oen lijff naer oen goed dan op een 
kest (1461) 5. Item nemmen deer in onse forbonde sit iefta wannit, el ck 
orum haghera naet to bijcomrien dan op een sliuchten eed 6 ende dat 

1 Het was dus een overgangsbepaling in verband met het nieuwe marktrecht. 
De vaste marktdag werd toen op Maandag gesteld en de marktvrede liep van 
Zaterdagmiddag tot Dinsdagavond (zonsondcrgang). 

2 Vgl. o.a. O.Fr.O. Sipma II no. 32 sub f (1452) en idem no. 46 sub 0 (1460). 
Bisschopszoen 1276 Rq. 150: quod nul\us Friso Saxonum vel Saxo \:<'risonem in 
foro et ubicumque est gravare presumat propter culpam alienam vel ipsum ibidem 
per iudicem indebite detinere nisi tantum debitorem SUIlI11 vel eum in quem noscitur 
habere legitimam actionem (iefta thene, ther hi ene rillchte tele (aanspraak) oppa. 
hebbe), (da.er he ene rechte sake up heft); Marktrecht Haskerla.nd Rq. 514 art. 4 
'Item nen man noch wijff to letten noch to bijsetten om een oermans (andermans) 
willa noch om een oermans gued, op merketdagen'. O.Fr.O. Sipma III bI. 39 (1491): 
'ende nemmen oers gueden to bijletten ende toe bijsetten '. 

a O.Fr.O. Sipma III 28. Bijlage met een exposé hierna op bI. 75 vlg. 
t Rq. 504, art. 39 slot. 
s O.Fr.O. Sipma II no. 48 (1461) sub. h. (Delen van Oostergo en Westergo). 

Kest is eed. Vgl. Sipma O.Fr.O. II no. 31 (c. 1450): Een mensche is schildich eenen 
orem in do. riuchte to andriane iefta mit settingen to warane iefta een keste to 
la.estane, dat is on da helgem to onswarana (abusievelijk is gedrukt 'teste' ; in het 
H.S. sta.a.t re vera 'kest'). Derhalve: men moet de klager in rechte antwoorden of 
een borgsom storten voor dat antwoord of een eed presteren. Vgl. ook Jurispr. 
Frisica dl I Titel XXIV De jure jurando bI. 186 art. 22, alwaar de eed 'kest' genoemd 
wordt. Voorts blijkt uit de laatste twee artikelen (1404 en 1461) weer duidelijk, 
dat bekommeren zowel op persoon als op goederen kan slaan. 

S Een 'sliuchte' eed is een eenvoudige, simpele eed, dus zonder eedshelpers. 
Een sliuchte klacht is een klacht, waarbij de rechtsgrond niet wordt aangegeven 
noch bewijs aangeboden, zodat de vordering met een eed kan worden ontzegd. 
Zie v. Schwerin-Thieme bI. 216. Een sliuchte eed is iets anders dan een 'simpel 
seggeswoord', dat buiten ede wordt gesproken. Vgl. Matthijssen, Rechtsboek van 
den Briel (1327) bI. 22: 'dat luttel ijemant den anderen gheloeft bij simpelen woordfln, 
omdat veel bedrieghenisse dairin geschiet sijn, daarom is van ons overdragen nae 
gheloften eede te ontvangen en te geven;' Verbond Gron. en Oostergo 1491 (Worp 
van Thabor bI. 186): in geval iemand den anderen met bode brieven liet dagen 
hier te komen en niet 'moeglick' (noegelijk 1) bewijzen machte, die beta.le des anderen 
.. ncosten ende scha.ede bij simpele woorden (dus op epn eenvoudige verklaring 
zonder meer) . Dijkrecht Humsterland (1561 Nap, art. 9 bI. 190): De kost(ln door 
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bijcommer Op dijn aerste deij to eijnden (1486, 1487 en 1492) 1. Item 
nimmen oerem haeghera to bijletten dan sijn selvis eed (ende aec nemmen 
om oers schielden to bijsetten) ende da bijsetma to scheden op den selve 
deij (1495) 2. 

Al deze bepalingen nu schrijven voor, dat de debiteur door zijn crediteur 
'bekommerd' - gegijzeld, vastgehouden - zich met een eed van de 
aanklacht kan bevrijden, mitsdien de bekommering kan doen beëindigen. 
Een maatregel om te voorkomen, dat op hem middels de arrestatie (van 
persoon of goed) een onbehoorlijke druk zou worden uitgeoefend. 

En volgens de verbonden van 1486, 1487 en 1492 moest die eed op 
de eerste dag van het beslag worden uitgezworen. Elk beslag, dat door 
iemand uit een van de verbondsdelen of steden op een ander uit dat 
verbond en aldaar werd gelegd (bijv. naar aanleiding van tussen partijen 
gerezen handelsgeschillen betreffende koopwaar), moest derhalve op 
dezelfde dag worden opgeheven, althans als de beslagene de onschuldseed 
aflegde. Wilde de klager echter hoger spreken dan een eed - wenste hij 
derhalve een procedure bijvoorbeeld met getuigen - en daarbij zal 
gedacht kunnen worden aan tussen partijen gepleegde strafbare feiten 
(zoals diefstal en mishandeling enz.) , dan had de klager zich te wenden tot 
de rechter (grietman of stadsbestuur) ter plaatse van de bekommering of 
van die, waar de misdaad was gepleegd (in dae loghe deert kommer faIt 
iefta misdeda schijn sint: 1486) of ook wel ter plaatse van de Rechter 
waar de beklaagde woont, tenzij het een kwestie betrof, ontstaan ter 
plaatse van de bekommering (in dae loegh to sprecken deer dij sitter sitten 
is wtseijd secken deer schijn sint in dae loegh deer dat becommer faIt 1487). 

iemand gemaakt tot herstel van een stuk dijkvak van zijn 'swette' kwmen van 
laatstgenoemde worden teruggevorderd tot een bedrag, dat met 'sijmpel segges· 
woerden' wordt 'verclaert'. In de laatste 3 gevallen is derhalve bedoeld een verklaring 
niet onder ede afgelegd. Jurispr. Frisica dl. I bI. 170 art. 6: Een overeenkomst 
pas later bezworen is verbindend, 'al heed hij neen meer so mijt een slijuchta wird 
spritzen' . 

1 O.Fr.O. Sipma II no. 129 (1486) sub c, no. 154 (1487) sub a alinea 2 en no. 187 
(1492) sub b . 'Ende nentra orem to bikomrien hagera dan en kest om secka deer 
hem selff oenghaet ende wijtlick is. Ende dij kest op dijn sella (selva) deij to eijnd. 
ghien' (bedoeld is : 'de bekommering' dezelfde dag door een eed te beëindigen. Vgl. 
Verbond 1486 sub c en 1487 sub a al. 2). In 't verbond van 1492 is nog uitdrukkelijk 
de eis gesteld (conform art. 3 O.Sch.Recht), dat iemand alleen feiten kan bezweren, 
welke hem persoonlijk betreffen en bekend zijn (sines selves deda; vgl. I bI. 11 
en nt 5). 

2 Sipma Fon aIra Fresena Fridome 1947 bI. 187 (Boun Sawnwalden 1495). 
M.i. vertaalt Gerbenzon in zijn uitgave van de Codex Parisiensis 1954 s.r. minder 
juist 'biletta' (VI 37) met 'tot bewijs dwingen' (Index bI. 66), terwijl 'bisetta' 
(VI 38) een ruimere betekenis heeft dan 'panden' (Index bI. 67). Evenzo zal bij de 
woorden: 'bihinderia' en 'bisweria' niet aan 'hinderen en bezwaren' (aldus Fokkema 
De Tweede Emsinger Codex 1953, Index Verborum bI. 92), doch speciaal aan 'aan· 
houden, vasthouden en gijzelen' moeten worden gedacht. Vgl. de Latijnse tekst 
Rq. 150 al. 3: 'gravare ' en 'detinere' vanwege de schulden van anderen. Boven 
bI. 39 nt. 10. 
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Voor zover nu Wijmbritseradeel (Waijnbritzera deel) ook in de ver
bonden was opgenomen (zoals in 1487 en 1492), konden zijn bewoners 
van de daarin opgenomen gunstige bepaling profiteren. 

In 1486 stond dit deel - met uitzondering van Sneek - nog buiten 
het verbond. En waar de Keuren van 1404 in art. 35 tweeërlci procedures 
kennen t.W.: 'hoger spreken dan een eed' en nict hoger sprcken dan een 
eed, viel de bekommeringsprocedure, welke met een eed eindigde, in dat 
deel onder de procedure niet hoger dan een eed. Deze procedure schreef 
echter voor dat de eed pas op de derde dag moest worden afgelegd 1. 

Ende wol di oen spreker nat haghera dan een eed, soe schel ma hem thes 
thredda deijs aen eed iaen (ieft) aen eed to heren ieft to bit.allien ende di 
oenspreker da kest to maest.rijen 2 d.w.z. dan zal beklaagde hem (kl.) op 
de derde dag een eed geven, een eed doen horcn of betalen en de aan
spreker zal de eed formuleren. 

Verschijnt niemand ten antwoord, dan zal beklaagde moeten worden 
aangeschreven en zo voort elke rechtsdag (waerdeij). Na dricmalige aan
schrijving op de vierde dag de zaak als een gewonnene toe te wijzen, tenzij 
de beklaagde (sitter) de vierde rechtsdag nog vcrschijnt. Hoe in Wijm
britseradeel een procedure verloopt, waarbij hoger dan eCH eed wordt 
gesproken, zal nog in deel V ter sprake komell. 

En ten slotte worde hier volledigheidshalve nog een - met de boven
staande inhoud corresponderende - niet-Friese tekst vermeld uit het 
verbond van Leeuwarden, Sneek, Bolsward en Sloten van het jaar 1482 3 

en luidende als volgt: 'Ende niemant in onsen begrip of verbonde hogher 
een anderen toe becommeren dan op enen slechten eed. Ende den eedt 
anders niet toe meijsteren dan die reus" swere, dat hie den anspreker 

lOok het stadrecht van Sneek 1456 (Telting Frieseh Stadsrecht, bI. 73 art. 24) 
bepaalde nog dat. als iemand een ander om een eed spreken wil, deze (de sitter) 
op de derde dag de aanspreker een eed geven zal, anders zal men de aanspreker 
op de vierde dag 'voertwijsen noo zijn inwinst' (zijn vordering toewijzen). 

2 Moostrijen, meesteren, de baas spelen. Moostria ook in art. 21 van de Keuren van 
Utingeradeel (1450) Rq. 512 O.Fr.O. Sipma II bI. 36 sub h. Als een arme man 
(scamel menscha) het aantal eedshelpers niet kan opbrengen (dat riocht noot laesta 
mochta), dan kan de persona (geestelijke) dat recht (de eed) mastrijane (regelen) 
also groot end alsoe lijtich bij des riochtes rede in dae ghoo (het oordeel van de 
dorpsrechter: atte) als hem gued tijnckt, dat door de schamele kan worden voor· 
gebracht - mits deze laatste niet eerder van wege strafbare zaken (quade sekum) 
is vervolgd geworden en gearresteerd (biletta). Vgl. ook de Boor van 1481 (O.Fr.O. 
Sipma II no. 100 bI. 133 sub k: Binnen Friesland geen goorslutinghe toe mackien 
(verbonden te sluiten), waardoor deels- of stadsrechten kunnen worden verkort 
(bikrenza, Holthausen bI. 60: krenken) of onze vrijhei(l wordt te na gekomen, doch 
goorleggers - ten einde binnenlandse gewelddadige lieden te weerstaan un geweld
daden te keren - daarover mag niemand de andere meesteren. (Moostrien l.c. sub n: 
'Item so schil nentera poort oerem moosterie datter siin winninghe jef steden slute 
jef fest maekie' (eisen, dat de ander zijn woninp: of orf afsluit f>n versterkt). Dfl 
laatste bepaling ook bij Ripma O.Fr.O. IH bI. 46 snh g (1481). 

3 Worp Thabor bI. 151 Uil 152. 

• Beklaagde. 
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niet meer schuldigh is dan hij hem kennet 1, oft die reus ruime din 
ansprecker toe 2. Ende wil iemant hoger spreecken die ga.e da.er di reus 
woont enz. Ende die bekommeringhe op den selven dach da.erse geschiedt 
toe einden off die becommeringhe doot toe wesen op die reise 3'. 

Voorts treffen we nog de volgende verbodsbepaling in verband met 
land en landrenten aan. 

Dat ma nen landt ner lantrenthen meij becommeria ner op sprecka fan 
nen seckim ' het sie dattet fan dae land rise ief dattet op la.nd leit see 5. 

Item nijmmen oers renten to bijcwmrijen 6 hit en se datter dat eijn van 
da.e land oen spreekt 7. Item nijmmens land ner renten to bijcomrighen 
het sij secke datter fan da.e lande rijset ieff dattet opt land leijdt sie, hit 
were datter lioeda dae men a land ieff enich riucht wrherich wa.erd 8. 

Item nemmen in wse forbonde ner oer lijoed buta wse forbonde op ws fors . 
forbondis lijodena landen ief renten to sprecken hweer datze lidsen sint, 
hit se op da.e landen leijd ieff fan dae landen rijsen sint 9. Item nemmen 
up oers landen jeffta renten to sprecken jeffta hit se fa.n da.e landen 
rijsende 10. Ook hier volge weer een niet-Friese tekst namelijk van het 
verbond van 1482 vn. l1 : 'Niemant eens anders renthen ofte landen toe 
becommeren, off hij wil hem den eigendom van die landen onderwijnden 12 

met recht, ofte het is op renthen ende landen gelecht.' 
De strekking van de hier bovengeplaatste bepalingen - door het wet

gevend orgaan elk op zijn manier geformuleerd - komt hierop neer, dat 
aanspraak op of inbeslagneming van land of landrente alleen geoorloofd 
was, indien de eigendom van het land ofwel een recht op landrente werd 
gepretendeerd. De bedoelde bepalingen sluiten ook goed aan bij de inhoud 
van de Verbonden van 1433 en 1440. Bij dat van 143313 was geordonneerd, 

1 Erkent. 
I Torumen, vordering toegeven. 
a Voor dit maal. 
, Geschillen. 
ti Rq. 503 art. 31 (1404). 
• De meeste bij Sipma (O.F.O.) opgenomen vredesverbonden uit de 15e eeuw 

zijn afschriften van kopieën op het Gemeente-archief te Leeuwarden. De vraag 
rijst of hier ook 'land en rente' of 'land' alleen moet worden gelezen of is 't geval 
bedoeld, dat de pretense landeigenaar beslag legt op de rente, onbevoegdelijk door 
één niet eigenaar gelegd. 

7 O.Fr.O. Sipma II no. 32 sub. f. (1452). 
8 O.Fr.O. Sipma II no. 46 sub o. (1460). De beperking geldt niet tegenover 

lieden die met betrekking tot land, stad of deel ongehoorza.a.m worden verklaard 
en te dier zake in een breuk vervielen. 

t O.Fr.O. 11 Sipma no. 129 sub d (1486) en no. 154 (1487) sub b. 
10 Zevenwouden (1495) Sipms. Fon AIrs. Fresena Fridome bI. 187. 
11 Gesloten tU88en Leeuw., Sneek, Boedelswerdt en Sloeten ; Worp Thabor bI. 153. 

Zie ook Ocko Scarlensis Kroniek 1597 fol. 64 art. 16: 'niemant eenighe landen 
ofte renthen becommeren, indien hij hem gheen eijghendom onderwonde, dan 
elck ' t zijne te ghebruijcken soo langhe (totdat) hij met recht verwonnen waar ' . 

u Aanmatigen. 
13 Friesch Charterboek I 497, Focke Sjoerds Friesche Jaarboeken dl 5 bI. 107. 
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dat niemand aanspraak zou doen op andermans goed waar het ook is 
gelegen, hetzij met rechtsvordering of met bezwaring 1 (beslag), ten ware 
't zake (tenzij) dat het goed onder hem verpand was of hem 'angeerfd' 
mocht zijn 2 of eindelijk dat de bezitter van het goed zijn schot of soldije 
niet mocht willen betalen 3; en anders om geen reden. En het genoemde 
Verbond van 1440 4 schreef o.m. voor: en anders niemands land 'toe 
bijsweren 5 ner op toe lijaden 6', tenzij men zich 'des aijn underwunda wol 
mijt riucht'. 

Volgens deze beide zo juist genoemde verbonden moest derhalve -
wilde men zijn eigendom weer tot zich nemen - de gerechtelijke weg 
worden bewandeld, zonder het gebruik maken van geweld of eigenrichting, 
terwijl voorts een aanspraak op het land alleen kon worden gegrond op een 
recht van eigendom van dat land (anerven) of op onderzetting (ver
hypothekeren). 

Bij dat alles mag niet uit het oog worden verloren, dat de bepalingen 
in de bovengenoemde verbonden opgenomen mede haar ontstaan zullen 
hebben te danken gehad aan de woelige bewogen periode van de 100 
eeuw, toen de twisten tussen Schieringers en Vetkopers bij tijden hoog 
oplaaiden. Vele eigenaren toch werden destijds van hun huis en heem 
verdreven, terwijl het land door anderen in bezit werd genomen 7. Zo 
werd in 1449 op de gaarlegger van de landen en steden van Westergo te 
Workum 8 bepaald, dat 'alle dae jenne deer fan hira gueden sint vor
driouwen dae schillet frij ende feijlich weder opp hira. gueden ain cumme 9 

als hiaet findet in elcka loeghe deer hiaet lid zen habbet 10'. En de ver
bonden van 1460 en 1461 11 resp. te Nijland en te Dronrijp voegden daar 
nog aan toe 'ende hwa op onaijna gueden wennet ieff oneijna guden 
bruckt dij dat quijt to leten en ende oeff to feren'. 

1 't Charterboek heeft 'met ferdban of bekommering', hetgeen op 't zelfde 
neerkomt. 

2 Ondergezet of zijn eigendom geworden. 
3 Betrof dus het geval van wanbetaling van de eigenaar voor wat betreft water

schapslasten of soldij aan huurlingen, zodat tot beslag en executie van het land kon 
worden overgegaan. 

, Friesch Charterboek I 519 O.Fr.O. Sipma II 25. 
6 Inbeslagnemen. 
• Een vordering in rechte met betrekking tot dat land in te stellen. 
7 Zie Worp van Thabor: Uit het verbond van 1422 bI. 61: Alle dieghene die 

geweecken ofte verdreven sijn wten landen van hueren guede tusschen den Zuiderzee 
en Weser commen op hueren guedt, huise ende erwe alsoe sij dat vijnden enz.; 
bI. 62: affgeschattet en afgedwongen landrenten moeten worden teruggegeven; 
bI. 90: Goslick Juuinga heeft alle Jookla Feddis landen, renthen ende goed genomen 
na zijn huis gedestrueert, hem zelf gedood te hebben. 

8 O.F.O. Sipma II no. 27 bI. 33 sub f. 
9 Aincuma = incuma Vgl. art. 1 O.Sch.R.: de graaf zal 'bi Suthermude incoma'. 

10 Ende hwa hiarum dat keert, dij hoot worberdt 100 schijlda. 
11 O.F.O. Sipma II 46 en 48 resp. sub e en IlUb a (slot). 
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Toch bleef de eigendomstoestand nog lang onzeker. Op een gaarlegger 
eveneens van Westergo werd in 1466 1 het besluit genomen, dat degenen 
'deer oneijnna gueden ieff hielden 2 bisittet', deze zullen hebben 'te remen 
ende quit to leten'3, tenzij dat ze 10 jaren in 't bezit ervan zijn geweest 
'sonder heerwerrum ende raefwerrum' 4. Deze bepaling moest (volgens 
't verbond) aldus worden opgevat 5: dat - als men in het openbaar 
betwist goed of land (san gueden of landen) als zodanig (deert landsan 
kent) 6 ongeveer 10 jaar 7 in het bezit heeft gehad anders dan krachtens 
huur of roof - dat dan degenen, die om land en goed twisten (dae lioede 
deer daen saen habbet oen dae landen ieff gueden als foers. is), de beslissing 
in het geschil 'claekloes ende alinghe' 8 aan zoenslieden (scheidsmannen) 

1 O.F.O. Sipma II no. 67. 
a Vgl. Ga.erlegger 1460 (O.Fr.O. Sipma II 46) sub e en h: 'huus ruste ren 

(verbranden) end hira hija.eld (hield) om werpa, (een huis verbranden en de hoogte 
waarop het stond omverwerpen). Hilde ook in dikeshilde (dijksberm, verhoging aange
bracht tot steun van het dijkslichaam) J.Sch.R. art. 17 en 22. 

3 Ontruimen en vrij achter laten. 
t Het bezit ma.g dus niet ontleend zijn aan huur of roof. Geen van beiden geven 

een rechtmatige titel voor de eigendomsverkrijging van land. Huurder en dief 
zullen dus moeten ontruimen, al heeft hun feitelijk bezit ± 10 jaar geduurd. 
Vgl. Jur. Frisica II 15 art. U : '10 jaar bezit sonder raeffweren en sonder heerweren 
is naar het recht even goed als een ferdban'. De uitdrukking heerwere en ra.efwere 
(were, bezit) ook in de Leppa Keuren (vgl. v . Buijtenen de Leppa 1944 bI. UI 
art. 9): 'Hwa so oderem noet afrauwet deer hij jeer had besetten sonder ra.ef werrem 
and sonder heerwerrem, that noet weder toe driwande and achtich ponda toe ferda' . 
Hij die andermans vruchten (Steller Glossar : 'not') rooft, welke deze een jaar lang 
niet in roof of in huur heeft bezeten, zal de vruchten moeten teruggeven en 80 pond 
vredebreuk betalen. 'Heerwere ' nog in het Asega recht (Fiveig. Old .L .R. ed. de 
Haan Hettema 1841 bI. 136, von Richthofen Unters. II 487), waar de Asega tot 
de voorzitter van de Warf zegt: J a.gen frethe to ledzane alle riuchta hwsliudum enz. 
an alsadena hevum (have) and alsadena werum (bezit) to bisittane sar biseten 
and binetan (benut) hede siker and sanles, hwether sar den onkemen (aangekomen) 
were mith cape sa mith wixle (ruil), Ra mith riuchta herwerum enz. Elk rechtmatig 
bezit, ook het huurbezit moet worden beschermd, 'hit ne se thet ti hera (landheer) 
schele thet lond sella. an cap iefta. an wixile (het land zal overdragen in koop of 
in ruil), sa is allera (emendatio Sipma bI. 144) londa ec an kap frei' (dan is elk land 
door de verkoop of ruil vrij geworden d .w.z. vrij van huur, zodat van een bescherming 
van huurgebruikers dan geen sprake meer kan zijn). Hier blijkt dus, dat oudtijds 
(12e eeuw) de regel werd gehuldigd : 'koop gaat voor huur'. In enigszins gematigder 
vorm de Buurbrief van Appingedam (1327) Rq. 296 art. 4 (alleen t.a.v. huis en erf): 
'Si quis domum vel aream locatum vendiderit, conductor possidebit eam usque ad 
terminum anni quem conduxit.' Volgens het Emsiger landrecht Rq. 209. art. 40 
zal bij verkoop of ruil de huurder het gehuurde het jaar uit gebruiken en de 
koper of die het land in ruil verkreeg ontvangt dan de huur. 

5 Item dij punt schilma worsta.en: hwa soe enz. 
8 Kanna = kennen (Holth. bI. 54) . Landsan, land waarvan het bezit betwist 

wordt tegenover 'sanlas' of 'onbesaend' (Jur. Frisica II bI. 6 art. 14 en bI. 16 art. 13). 
10 jaar 'mijn ieff meer': derhalve plm. 10 jaren. 
Onvoorwaardelijk, geheel en al (VerwijsjVerdam 1916 bI. 292, anders Holthau 

sen bI. 58 i.v. 'klaklas ' : ohne Schaden, ohne nebenansicht) . 
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moeten opdragen 1, die partijen binnen een jaar moeten scheiden vanaf 
het tijdstip dat de klacht werd gedaan 2. En wat de grondrenten uit de 
landen betreft, die zullen blijven staan gedurende dat jaar (dae renten so 
longhe to staen d.w.z. niet in dat tijdvak opgevorderd kunnen worden). 

Er bestond dus een grote behoefte aan het scheppen van klaarheid met 
betrekking tot de eigendomstoestand der landen, waarmede de beide 
partijen ten aanzien van de grondrente al evenzeer gebaat waren. Deze 
omstandigheid zal er toe hebben bijgedragen, dat opvordering van en 
beslag op land werd beperkt tot verkrijging van rechtmatige eigendom 
of wel tot uitoefening van een toekomend recht van onderzetting. En 
waarschijnlijk zal daaraan de gedachte ook niet vreemd zijn geweest, dat 
een dergelijke opvordering zo weinig mogelijk moest worden doorkruist 
door andere vorderingen, welke niet rechtstreeks op dat land betrekking 
hadden, doch daarmede slechts in verwijderd of zelfs in generlei verband 
stonden 3. 

Van Klaarbergen houdt in zijn 'Das Alt-westfriesische Jüngere Schulzen
recht' , waarin de drie oorspronkelijke teksten van deze rechtsbron zijn 
opgenomen en met de publikatie waarvan hij de beoefenaars van het 
oud-Friese recht zeer aan zich heeft verplicht, hardnekkig vast aan de 
gelijkstelling van 'kestigia' met becommeren (bedrängen) 4. De plaatsen 
uit de Jurisprudentia Frisica, waarop hij zich beroept 5, verlenen echter 
aan zijn opvatting s.r. geen voldoende steun. Zo luidt art. 12 Titel XXIII 6: 
'Aen Priester is naet schijldich to swerren to fara da leken ende een leka 
meij him naet kestigia ner neen eed stowia ende hij slijuchtes sidze mijt 
wirden 7 hit is alzo, jeffta hijt is alzo naet, fora meij him een leka naet 
prowia' 8. Er is hier sprake van een ongehoudenheid van de priester om 

1 Worden ze het niet eens, dan een 'wra' (overman) te nemen; brengt deze geen 
uitkomst, alsdan zal het land I of 3 'wra' aanstellen. 

2 Het werd dus tijdens dit verbond, dat 3 jaar zou gelden, mogelijk gemaakt, 
dat - niettegenstaande de goede trouw ontbrak (men wist 'oneijnna' goed in bezit 
te hebben) en streng genomen alleen een fidebona bezit gedurende 10 jaar met 
ferdban gelijk stond (Jur. Frisiea II Titel 36 arts. 2, 3, 8, en 11) - niettemin in 
verband met de buitengewone omstandigheden de inbezitnemer in zijn bezit werel 
gehandhaafel. 

3 Bevestigd wordt zulks door de uitzondering voor de executie van land gemaakt 
in de verbonden van 1433 O.Fr.O. Sipma II 25 sub b 'wtseijt om dij ek om dam 
om seetma om soldija'; SjoerdR o.c. bI. 223 en 224: 'ten aanzien van de betaling 
van sehot (waterschapslasten) en soldij (betaling van loon aan soldaten)'. In 't 
verbond van 1487 (O.Fr.O. Sipma 11 154 sub d) is bepaald: 'Ende nemmen nen 
fraemda soudij int land to brengen ief comma letha'. Idem Vredebrief 1439. Worp 
v. Thabor bI. 75: 'geen vreemde luiden van buiten halen of holden'. 

4 Das Altwestfr. Jüngere Schulzenrecht Index Verborum blo 120. 
6 Idem Anmerkungen bI. 90. 
s BI. 178 (deel I). 
7 Eenvoudig zeggen met woorden, niet onder ede. 
8 Verder kan een leek hem niet tot bewijs dwingen (prowia). 
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tegenover een leek te moeten zweren; de priester kan volstaan met een 
eenvoudig 'ja' of 'neen'. 

Uit het verband tussen 'swerren', 'kestigia' en 'een eed stowia' (staven, 
doen afleggen) volgt reeds, dat 'kestigia' hier niet kan betekenen een 
'kwellen' of 'in 't nauw brengen' zonder meer, doch in 't bijzonder het 
opdragen van een verzwaard aantal eden. Evenzo is het met de arts. I en 
Il van de Jurisprudentia Frisica Titel LIl 1 gesteld. Art. I zegt, dat er 
tussen vader en zoon niet een verbintenis kan ontstaan op grond waarvan 
de zoon de vader in rechte zou kunnen aanspreken. En het volgend artikel 
luidt, dat de zoon op zijn vader 'in neen riucht sprecka meij of kestigia 
meij als fan gued deer hij fan sijn vader ontfinzen haett jeffta enigher
hande wijs ontfaen meij'. De koppeling van 'in rechte aanspreken' met 
'kestigia' wijst duidelijk op het uitlokken van door de vader af te leggen 
eden. Dat de betekenis van 'bekommeren' een heel andere is, laat zich 
voorts aflezen uit het artikel 2, dat bepaalt, dat als iemand heeft misdaan 
in een ander recht (deel) dan waar hij woont en hij kans ziet daar uit te 
komen - sonder bijcommeringhe dis riuchtes - men hem alsdan in zijn 
eigen dorp zal berechten (wrriuchta in da loegh, deer hij wennien is). 
M.a.w. heeft het gerecht van het deel, waarin hij heeft misdaan, hem niet 
gearresteerd of vastgehouden en de zaak behandeld s, dan moet het 
gerecht van zijn woonplaats' hem vervolgen. 

Zo zegt art. XVII van titel XX 6 dan ook: 'Hweer een man noot bij
gripen ner bijletten ner becommert is om enigherhande secke, deer toer 
hij noot anderda, dat is to wr stoon in een oer recht'; hij behoeft derhalve 
niet in een ander recht (dan dat van zijn woonplaats) terecht te staan, 
tenzij hij in dat andere recht is gegrepen of gearresteerd. De drie woorden 
bigrijpen, biletten en bekommeren 6 hebben dezelfde betekenis, namelijk 
vasthouden, arresteren. 

Het komt mij dan ook voor, dat de conclusie moet luiden, dat kestigia 
en bekommeren in het oud-Friese recht rechtsbegrippen van verschillende 
inhoud zijn en niet mogen worden vereenzelvigd. 

1 BI. 140 (deel II). 
a Jurispr. Fr. I 148 Titel 20 art. 6. 
8 De arrestatie in het deel, wa.a.rin het feit is gepleegd, ma.a.kte dit deel bevoegd 

de zaak te berechten, niettegensta.a.nde de rechter van zijn deel wa.a.rin hij woonde, 
ru; regel de bevoegde rechter W8.B. 

, Art. 6 bI. 148 vno drukt het aldus uit: 'aldyr sijn pot walt ende sijn crawel 
falt' (wa.a.r zijn pot kookt en zijn vork valt). 

6 Jur. Frisica I bi. 154. 
6 Vgl. nog Ordonnantie 1504 art. 111 (Friesch Charterboek II bI. 49) 'Bekum· 

meringhe' is arrestatie van een persoon t.w. van een arme, vluchtige of doorbrenger. 
Dezelfde betekenis heeft 'bekwnmeren' in het oude Ommelander Landrecht. Zie 
Pro Excol. dl. 7 bI. 57 (1453): De proost Julle had op grond van een testament de 
nagelaten goederen bekumma.rt (in beslag genomen) en toegewezen aan de Kerk· 
voogdij van Wetsinge en Bedum. Evenzo bI. 67 (1457), 'die guede, die Dideke in 
den lande bekummert hefft, sullen vrij wesen' en bI. 77 (1459) 'soe sall de hure van 
den lande, daar sie scheelachtich omme sint, in bekummeringe staan ende leggen 
de (die) in Scyso Ka.ssens hande ter tijt, dat sie mijt rechte gescheiden sint.' 



IV 

Op grond van art. 47 Oud Schoutenrecht kan dus worden vastgesteld, 
dat bij aanspraak op iemands erf de klager de tegenpartij moest noodzaken 
tot het onschuldsbewijs van 12 eden of tot de kamp. 

Gaan we nu - in verband met dat punt - de 17 Keuren 1 na, dan 
blijkt, dat volgens Kest 5 (erfenis tot in de derde graad: thredda knia 
lawa) 2, Kest 6 (Kerkeland : gekocht, geschonken of gelegateerd)3 en 
Kest 14 (herkenning door de Fries na terugkeer uit de gevangenschap 
van de Noormannen van zijn eigen erf, waarover intussen door zijn 
familie 4 is beschikt), de rechthebbenden het land in bezit mogen nemen 
en tegenover aanspraken van derden kunnen behouden (bi)halda: wat 
Kest 5 en 6 betreft respectievelijk met 12 en 7 eden en zonder dat daar
toe het voeren van een kampstrijd nodig is, terwijl in het geval van Kest 

1 Rq. 2 en vgl., Hoekstra, Die Gemeinfriesischen Siebzehn Küren 1940. 
2 Genoemd worden avus, avia, avunculus en ethel: grootvader, grootmoeder, 

oom en overgrootvader. Vgl. Landrecht 21: ethel = averoldevader (proavus). 
3 Terra empta, data vel oblata (caplond, boklond). De Friese teksten hebben 

meest: 'iewen ieftha bockat: geschonken of gelegateerd. Bokia = (in) boeken, 
hetgeen vaak geschiedde in het z.g.n. dood boek, dat de priester bij zich had op 
het bezoek bij zeer ernstige zieken. Vgl. Mr. S. Muller Fzn. (Gids 1888 bI. 119) in: 
'Eenc Middeleeuwsche dorpspastoor'. 'Elke pastoor had een testamentenboek, dat 
hij niet verzuimde mede te nemen, wanneer hij aan een kranke het laatste oliesel 
ging reiken. Een vermaking door de kranke werd dan in dit boek ingeschreven'. 
Vgl. ook een passus uit de Stichtingsllokte van het Old Burger Weeshuis te Leeuw., 
verleden op verzoek van Auck Peters dochter d.d. 14 november 1534 (Dr. K. 
Fokkema: 'De Lieuwadder an 't word': 1948 bI. 145) 'Ende sij (t.w. de priesters) 
eijsken VI goltguldens iars dar van (nml. van wege een beweerdelijk door haar 
moeder gestichte 'lofsanck fridachs avonts vor dat heijlighe crus'), soe consentier 
ick dar niet in om die orsaeck vant ick geen formlick testament van die priesters 
ghesien en heb, mar sij seggen hit staet int doodbuck geteijkent, dat mij nicht 
genuch en is (geen voldoende bewijs is), want sij mochten alle mijn lieuwe muers 
(moeders) gueden wel in hor doodbuck teijkenen, want sij sint van groter gijricheijt 
als men daglix wel siet'. Vgl. ook Pro Excol. deel VII bI. 10 (1445): land 'dat de 
hilgen gheboket ijs'; bI. 52 (1450): 'gene boekinge te doen buten consent sinen 
sibsten vrunden willenn'; bI. 181 (1595): 'Begijfftinge, testamente, bockinghe'; Jur. 
Frisica dl 11 Titel 46 art. 20: 'Hweerso een menscha leijt op sijn lest ende maket 
een testament ende bucket fula ende hij is fula schijldich etc.'. 

4 Verkopen, verruilen of onderzetten. Heck, Ubersetzungsprobleme im frühen 
Mittelalter 1931 bI. 49 schrijft naar aanleiding van dit artikel: 'Ein Buszanspruch 
wegen der Veräuszerung wird nicht erwähnt und dadurch die Veräuszerung als 
rechtmässig unterstellt. Dieser Vorbehalt ergibt dasz in Friesland, wie sonst nach 
altem deutschen Recht, das Vermögen des Verschollenen von seiner Erben in 
Besitz genommen wurde. Die Veräuszerungen entsprachen dieser RechtssteJlung 
und werden eben deshalb nicht als buszwürdig, sondern nur als llnwirksam behandelt. 
Als befügt konnten natürlich nur die vermeintlichen Erben in Betracht kommen' 
en op bI. 50 wijst hij er op, dat het woord 'inimicus' moet worden gelezen als 'vader', 
die als zodanig niet onder de familie wordt opgesomd. 
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14 noch kamp noch eedsaflegging wordt vereist (uter strid and uther 
ethar), hetgeen zal moeten worden toegeschreven aan de zeer bijzondere 
aard van het geval, namelijk de gedwongen wegvoering. Een simpele 
herkenning van zijn oude erf en c.q. huis was voldoende rechtsgrond om 
dit goed rechtmatig in bezit te nemen en te houden 1. 

Het bewijsmiddel van de kamp wordt in de Kesten alleen verplicht 
gesteld bij de nedkest 2. 

Wat verder de Algemene Landrechten 3 betreft, daarvan stemt Land
recht 7 in hoofdzaak overeen met Kest 5. Volgens de Friese redactie van 
Landrecht 7 moet men de daar bedoelde erfenis 'haida' met 12 eden, 
volgens de Latijnse tekst heet het: 'hereditas debet vindicari cum dedjura
mentis' 4 d.w.z. dat de beklaagde een beroep op eigendomsrecht ten 
aanzien van de erfenis met eden zal moeten staven. 

Met de beide voorgaande arts. staat in nauw verband Landrecht 21: 
opgeëist wordt een hereditas (c.q. land, erf) nagelaten door de proavus, 
avus of avia. Op grond van zijn hoedanigheid van erfgenaam mag be
klaagde de goederen behouden (retinere sine duello cum XII viris in 
reliquiis juramentis 6). 

Met Kest 14 kan worden vergeleken Landrecht 3: de uit de gevangen
schap teruggekeerde Fries kan - als zijn land of erf ondertussen is ver
kocht (ursella) of voor geld ondergezet (ursetta 6) - dit weer in bezit 
nemen 7 'uter stef en uter strid' 8. Ook het kind is volgens Landrecht art. 2 
bevoegd, als het meerderjarig is geworden, de tevoren door zijn moeder 
gedane verkoop of ruil van zijn erf te désavoueren en 'uppa sin ein erve 
uter strid and uther ethar to faren' 9. Landrecht art. 5 kent nog het geval, 
dat land wordt opgeëist van iemand die dat gekocht heeft van een pelgrim 
of Romevaarder 10, die zijn vermogen over de bergen (inur berch) heeft 
gevoerd om zijn ziel en lijf te redden 11. Volgens de Westerlauwerse tekst 

1 De Latijnse tekst heeft: intrare in suam propriam posseBBionem et in sua 
pre dia (sine duello); de Friese tekst : 'sa farere ina sin ein god'. 

2 Keur 15. 
3 Rq. 40 en vgl. 
, Over 'dedeth' Holthausen bI. 14: erhärtungseid. Eed ter bekrachtiging von 

een bepaalde daad of handeling. Vgl. v . Helten Zur Lexicologie des altostfr. bI. 77 
en 360 (Eiden zur Erhärtung des als Tatsache geItend gemachten) . 

6 Withjuramemtum of witheth (eed op de heiligen, reliquien : witha). Emsiger 
II heeft dan ook : 12 man ijn den hilligen. 

• Verhypothekeerd. In het Ommelander L.R. : 'versetten', vgl. Pro Excol. dl. 7 
bI. 44 : ieder 'tot sinen jaren' gekomen, mag zijn goed 'versetten' en 'vercopen'. 

7 'Tunc transeat super proprium suum'; 'sa farere ina sin ein god and uppa 
sin ethel'. 

8 Zonder eed en zonder kamp. 
8 Huns. II en Ems. I: 'sin erva bihalda'. 

10 Fan ene rumfarende. 
11 Ille duxit in ultra montem pecuniam et vitam et salvavit cum illa pecunia 

vitam et animam and nerede (voedde) mitha fia bethe lif ande sele). 
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kan de koper o.a. met 12 eden bewijzen, dat de pelgrim is overleden en 
dat hij mitsdien het goed kan behouden 1. 

Ten slotte doet Landrecht 4 nog een eigen nieuw geluid horen. Als 
vader en moeder 'propria predia' als huwelijksgift hebben gegeven 2 en 
de dochter daarover wil beschikken door ze te verkopen of te ruilen en 
haar broeder zich daartegen verzet ('and hia (accus.) ther mit unriuchte 
onspreke'; 'dat kera wil') 3, dan kan zij die goederen behouden met 12 
eden (tunc licet retinere ea cum 12 dediuramentis). 

Toepassing van de kamp als bewijsmiddel vindt men - wat de Algemene 
Landrechten betreft - in de nos. 10 (sicubi vindicta super unius 4 viri 
servum iacitur) en 24 (ad IV angulorum quos-libet in duello resistere ; 
ethera fiwer hernena mith ene gretkampa a strida stonda 5). 

Uit het bovenstaande mag de conclusie worden getrokken dat - wat 
Keuren en Landrechten betreft - voor zover het geschil enig onroerend 
goed (land, erve) betreft, het bewijsmiddel van de kamp uitdrukkelijk 
is uitgesloten geworden en bij aldien er ten dezen eden moeten worden 
gezworen, deze zeer overwegend ten getale van 12 werden afgelegd. 
Er is dus alle aanleiding om aan te nemen, dat reeds ten tijde van de 
Keuren en de 24 Landrechten een doelbewuste keuze is gemaakt tussen 
de 12 eden en kamp, genoemd in art. 47 Oud Schoutenrecht en dat men 
als regel de voorkeur aan de 12 eden boven de kamp heeft gegeven 6. 

En het zal blijken, dat men ook in de latere eeuwen aan het bewijsmiddel 
van 12 eden terzake van land heeft vastgehouden. 

In het Zand ster Dijkrecht van 1295 7 komt een dergelijke bepaling voor, 
doch van de kamp wordt daarin niet gerept. De inhoud van de bedoelde 
bepaling is niet zeer duidelijk, hetgeen zal moeten worden toegeschreven 
aan de omstandigheid, dat het originele H.S. is te loor gegaan en met 
een afschrift moet worden gecontenteerd. De strekking van het des-

1 De weggevaren of overleden Romevaarder kan zijn koper niet vrijwaren voor 
de eigendom van het verkochte en deze kan het goed tegenover klager mit '12 
manna deededem' behouden. Vgl. in dit verband Rq. bI. 51 noot 19: 'De riohter 
moet wol an marcken ' of het land eigen was van den verkoper 'de na Rome wanderde' . 

2 Rq. 48; Borchling bI. 21: 'woor vader of moder oer dochter wthghevet mit 
lande' en bI. 158: 'so wur vader und moder orer dochter eijnen brutBchat geven 
und se uthbelden (uitboedelen) mijt orem gude und vrien erve' etc. 

S Volgens Heck (Ubersetzungsprobleme o.c. bI. 62 vlg.) maakt de broeder i.c. 
aanspraak op naarkoop of naarwi88el en is derhalve do Latijnsche tekst 'et frater 
eius ea vendere voluerit' i.z. onjuist. 

e Als er klachte wordt gedaan tegen iemands slaaf (scalc). 
6 In de vier hoeken van het huis ten kamp staan 'mith ene bereskinse campa'. 

Over deze term Brunner-von Schwerin bI. 556 nt 99 (barschenklige Kämpfer), 
v . Holten Z. Lex. d. altostfr. bI. 33 (mit blossen schenkeln). 

e Vgl. nog de Keuren van Langewold 1207 O.B. Gron. Drente I bI. 33 art. 33: 
de nooste ses vrenden van den voortvluchtigen doodslager zullen in des voert
vluchtigen guet varen 'uuter strijt' en des sal de redger em bohelpen. In de Keuren 
van 1282 bI. 105 art. 17 komen de aangehaalde woorden niet meer voor. 

7 O.B.Gr. Dr. I 195, Driesscn Monumenta Groningana I bI. 55. 



52 HET OUD-FRIESE 'KESTIGIA' 

betreffende voorschrift komt er op neer, dat iemand, die land heeft 
gekocht 1, ook de dijk zal moeten 'holden' 2 die daarop valt. Beweert de 
koper, dat hij de dijk niet mede heeft gekocht, dan zal de verkoper moeten 
zweren met 12 eden van eigenerfden 3, dat koper het land met de dijken 
heeft gekocht 4 en dan zal de verkoper vrij wezen van de dijken. Zweert 
verkoper dat niet (kan deze het niet doen), dan zal de koper vrij wezen 
van de dijken. In elk geval blijkt hier dus, dat kwesties betreffende land 
inclusief dijk door 12 eden werden beslist. 

De rechtsbrOImen uit de 14e eeuw (Ooster Lauwers Friesland) bevatten 
afwijkende gegevens voor wat de kamp betreft. 

De Hummerse Keuren I; uit de 14e eeuw 6 kennen den 'dijnckkamp 7 

omme liggende landt en erve' met de beperking, dat om land niet hoger 
gekampt mag worden dan op een bedrag van 40 mark 8 en met niet meer 
dan 3 kampen. Daarentegen bepaalt het Hunsingoer Overrecht 9, dat ook 
in de 14e eeuw kan worden gedateerd 10: 'om gheene sake dat si meijde 11, 

roeff, dieffte, nachtbrant ofte liggende erve ghenen camp to delen' 12. 

En in overeenstemming daarmede is dan ook in datzelfde Hunsingoer 
Overrecht bepaald: 'wo dat dair claghet om liggende arve ende men 
hem des versake 13, so ontrecht men dat mijt twalff eden egen erffafftigen 
lude de elck hebben hundert punde 14 landes buten der hoffstede siner 

1 Er staat 'erffenisse', maar bedoeld zal zijn land, dat onder het dijkrecht viel. 
Vgl. Landrecht 21 Rq. bI. 72, 73 : 'hereditas, land, erve, erfnisse'. 

2 Houden, onderhouden. 
8 De eedshelpers moesten dus eigenerfden zijn. Vgl. Emsiger recht Rq. bI. 201 

art. 27: 'niemand mag tuch doen umme ligghende erve, die zelf geen liggend erf 
heeft'. 

, Men sprak van 'dijc ende lond hert togader'. Vgl. Rq. 308 (Fiveig. Boetetaxen). 
6 Rq. bI. 360 arts. 22 en 40, Pro Excol. dl 111 stuk 11 Rlot. 'De Wilckoeren 

van Humsterland' bI. 19 art. 22. 
• v. Richth. Rq. (Inhalt VI) dateert ze in de 146 eeuw. 
7 Kamp ter beslechting van een geding (proces). 
8 Dat was dus de grens van de strijdwaardige inzet (thi f.ltritwerthega sket) 

O.Sch.R. art. 30 sub 2. 
e H.S. i.q. no. 7 (R. Arch. Gr.). 

10 Vgl. mijn Overrechters in Stad en Lande 1941 bI. 60 en (\6. 
11 Geschenk, beloning, steekpermingen aan de Rechter; Vgl. Rq. bI. 7 Keur 3: 

'Alsa. thi a.sega nimth tha unriuchta. mida' (meide) en voorts Huns. K. 1252: 'tha 
redgevan ne moten nene meijde nime ur twene fiarderan biares'. 

11 Geen kamp vaststellen, bepalen. H.S. i.q. no 7 sub P 'Van Ca.mpvechten dat 
openba.erliken weder Godes boedt is ende weder de Pawes boeke. Ende de Keiser 
.Justinianus hevet dat verbodet in sinen Xle boke Titel 44 (De Gladiatoribus penitus 
tollendis)' . Men leest daar: 'Cruenta specta.cula in otio civili et domestica quieta 
non placent qua propter omnino gladiatores esse prohibemus'. De Keuren van 
Langewold van 1207 (O.B. Gr.Dr. I no. 45) kennen de kamp als bewijsmiddel in 
de arts. 7 tot en met 10 met betrekking tot diefstal, huesbrand en fletquellingen. 
In die van 1282 (O.B. I 157) wordt de kamp niet meer genoemd. 

18 Betwist, ontkent. 
IC Met 'pund' zal hier wel bedoeld zijn 'Pondemaat': 240 vierkante roede of 

0.3674 HA. 
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naesten binnen retscipe. Off se dair binnen niet en sint, in dat naeste 
reddieschap to vaen' 1. 

Een toepassing van het laatste voorschrift treft men aan in een sententie 
in 1396 gewezen door de overrechters in het Oostampt van Hunsinge land 
tezamen met de Zijlrechters van Winsumer zijlvest 2. 

De buren van Warffum en die van Watwerd 3 waren het oneens over 
de verdeling van de uiterdijk 4 tussen de beide buurschappen gelegen. 
De rechters beslisten, dat de buren van Watwerd 'holden solden en 
hebben holden mijt der twellften handt' 5, dat de uterdijk tussen de beide 
buurschappen 'ijerwarlde' 6 is geweest en eeuwig blijven zal tot een 
'cleijner rijde' 7 (genoemd de Achtsloet), welke ontspringt vanuit de 
buergharde' 8. En dat de uiterdijk aan de oostkant van de sloot zal toe
behoren aan de buren van Watwerd 'allszo her ijewarlde daen hefft'. 'Alle 
argelist und nije vonde uutgesprocken 9 de hijr an hijnderen und schaeden 
moeghen'. 

We zijn thans bij de 15e eeuw aangeland. Allereerst worden voorge
bracht twee vonnissen beide gewezen door de Rechters van Oosterampt 
Hunsingo resp. van 1402 en 1408. Wat de opbouw ervan betreft, komen 
de beide sententies met elkaar overeen. De verkorte inhoud daarvan 
luidt als hierna volgt. 

Die van 1402 1°: 'Judices dicti urrijchteran termini Asteromte terrae 
Hunesgonie' maken bekend, dat zij het geschil (causam) tussen Gaijco 

1 Te nemen (eigenlijk : vangen) . 
2 Datum vonnis : 'Des Donredages nao Sunte Dionisius unde Bijns gesellschaeps'. 

Er is van deze uitspraak slechts een gebrekkig afschrift in het familiearchief Bolhuis 
(Inv. no. 595 R. Arch. Gron.). 

a Gelegen tussen Warffum en USfluert t.N .O. van Warffum. Het geding speeldfl 
zich tussen partijen in Hunsingo af. 

Aanwas uit zee (land dat buiten de dijk ligt) . 
5 Waarschi.jnlijk hebben de buren van Warffum de vordering tegen die van 

Watwerd ingesteld en beweerd, dat de gehele uiterdijk - althans een groter deel 
dan zij in bezit hadden - hun toebehoorde. Aan de Watwerders is toen het zweren 
van 12 erlen t er rechtvaardiging van hun bezit opgedragen. Na aflegging daarvan 
mochten zij het in d e sententie omschreven deel van de uterdijk behouden (haida) 
op grond van hun langdurig bezit. In de sententie wordt de grens nog eens weer 
vastgesteld, zoals die steeds tussen de buurtschappen is geweest. 

6 Steeds. 
7 Wetering. 
8 'Garde' betekent volgens Holth. ' tuin' en 'Iiodgarde': 'Feld' of 'Dorfmark' 

(bI. 34 en 66) . Conf. v . Richth . W .B. bI. 773 en 904. Vgl. Landrecht 4 Rq. 48 Ems. I : 
'luidgard ' of 'hemmertse' . Evenwel: Landrecht 6 stelt luitgard gelijk met 'erf' Rq. 53 
Ems. II en in nt. 12: met 'erfenis' en 'goed' . Volgens Frank (Etymol. Woordenb. 
bI. 171) is gaerrl = 'tuin, omheinde ruimte', hof, hofstede, huis. Vgl. Asgard (tuin 
rle r Goden) en Mariengharde (voormalig klooster i/d gemeente Hallurn, Friesland) . 
Voorts W esterwolder Landr. 1470 Rq 264 art. 13: "hofftuine ende gaerden" . 
Hier zal mct ' buurgard' (in ' t algemeen het voor de buren afgebakende territoir) 
bedoeld zijn een punt gelegen tussen of ergens in een van de beide buurschappen. 

9 Nieuwe uitvluchten of excepties uitgesloten. 
10 O.B. Gr.Dr. dl 11 nr. 1101. 
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Reijndisma en Ewo Ewesma (hoveling van Middelsturn), lopende over 
een erf (area, heerdstede) met verschillende centinaria (honderden) 1 

prediorum uterdik bij eindvonnis (sententiam definitivam) aldus hebben 
beslecht (terminavimus), dat zij na verhoor in rechte van eis en antwoord 
van partijen (allegationes et responsiones) en nauwkeurig gelet op andere 
omstandigheden van dit geschil (et aliis eiusdem causa.e circumstancüs 
diligenter examinatis) het land hebben toegewezen aan Ewo. En dan 
volgt de motivering van het vonnis. 'In eadem predia antedicta sibi 
diceret vendicare cum duodecim juramentis, quod is ipse in nostro judicio 
fideliter adimplevit, quare et nos finaliter eidem Ewoni prelibata predia 
tenore presencium ad judicamus etc.' D.w.z. Ewo, de beklaagde in dit 
proces, die de bedoelde goederen door Gaijco hoorde opeisen op grond, 
dat hij Ewo deze goederen ten onrechte in zijn bezit zou hebben, 
ontkende de grondslag van deze eis en beriep zich er zijnerzijds op, 
dat deze landerijen hem toebehoorden 2. Derhalve werden hem als 
beklaagde de 12 eden opgedragen, welke door hem en zijn eedshelpers 
zijn afgelegd. 

En het slot luidt dan: 'Quare et nos finaliter eidem Ewoni prelibata 
predia tenore presentium adjudicarnus et eidem Gaijconi vel successoribus 
silentium imponendo 3. 

1408 '. In dei nomine amen. Nos judices terre Asteromte terre Hunes
gonie cupimus fore notum presentia tenore publice protestando coram 
universis Christi fidelibus quod qua.edam causa in nostro judicio ventilata 
per Lijupponem Reijndisma parte una et Rijpeconem Haijcoma parte 
altera super tribus pra.ediorum centenariis sitis in Fijwelgena sida juxta 
Fijwelgena mare ex parte meridionali. Unde allegationibus et responsioni
bus ex utraque parte auditis et fideliter examinatis cum concilio discre-

1 Centenarium terrae, een hondert lants = ± 160 vierkante Roeden (Feith 
Beklemrecht II 554). De honderden werden verdeeld in grote en kleine (Driessen 
Monumenta II 291 nt). Zie voorbeelden van honderden van verschillende grootte 
bij Kooper, Het waterstaatsverleden v.d. Provo Gron., 1939 bI. 185. 

2 Vgl. van Kuijk Historische beschouwingen over het antwoord van den gedaagde 
1908 bi. 92 en vgl. 'Vindicare' is de door eigendomsrecht gemotiveerde ontkenning 
van de eis 'malo ordine possides'. Tegenover deze eis kan de eenvoudige ontkenning 
niet voldoende zijn, daar deze voor tweeërlei uitlegging vatbaar is en ook de zich 
niet als eigenaar stellende gedaagde (bijv. de vruchtgebruiker) met volkomen recht 
hetzelfde kan volhouden. Gedaagde moet dus, is hem dit 'malo ordine possides' 
eenmaal voor de voeten geworpen, door een beroep, hetzij op eigendomsrecht, hetzij 
op een ander recht de onwaarheid daarvan aantonen. Dit motiveren door eigendoms
recht noemen de bronnen 'vindicare'. Over 'rem vindicare' verder Schröder, Lehrbuoh 
der Deutschen Rechtsgeschichte 1919 bI. 413: beklaagde kan zich niet beperken 
tot 'eine einfache Verneinung, sondern muszte die positive Behauptung recht
mäszigen Erwerbes entgegensetzen (rem vindicare).' 

• Een gebruikelijke formule aan het adres van de verliezende partij . Vgl. dezelfde 
uitdrukking ook in de uitspraken van 1408 en 1412 hierna en bI. 58 nt 5. 

4 Reg. Feith 1408 nn, 17 (Archief EW8um, Regest no, 3Q). 



HET OUD-FRIESE 'KESTIGIA' 55 

torum 1 diffinivimus duobus annis elapsis et citra 2, quod dictus Lijuppo 
cum duodecima manu fidedigno iure XVIII eligendo 3 diceret dicta predia 
sibi vindicare, sed quia idem testimonium 4 perfectum in nostro judicio 
presentavit, ideo dicta predia eidem Lijupponi adjudicavimus dicto 
Rijpeconi super premissis perpetuum silencium imponendo. In cuius rei 
testimonium sigillum termini nostri Asteromte presentibus est appensum. 
Datum anno Domini millesimo CCCC vnr feria post octavas Pasche. 

Naar tijdsorde valt vervolgens te vermelden een uitspraak van de 
Gemeene Landswarf van 1412 5 gewezen tussen de Zijlvesten van de 
'Uetsijlen van Delfsijlen' (kl.) en de 3 karspelen Schildwolde, Hellum, 
Siddeburen (bekl'n). Eerstgenoemden hadden geklaagd, dat de bewuste 
karspelen 'mit hore landen mede waterden door de uetzijlen in de Delve' 
en dat ze 'daer noch warcke nog schott noch ghenerle hand volle st 6 to 
en deden noch ghedaen hebben, daer hen dachte, dat se hen groet onrecht 
aendeden'. Het antwoord van de karspelen luidde, dat 'se mijt rechte 
daer wt gewaterd hadden rostelicke 7 end vreedelijcken 8 langer dan 100 
jaeren en dat zij daer ne schot of schuld tho gegeven offt warcke tho 
gedaen noch schuldich gewesen to doen'. De Warf heeft 'voir rechte 
geseget 9 en gedoemet, dat de drie karspelen vrij en verdich 10 sullen 
we sen warckes ende schotes van de uitsijlen te Delfsijlen, als se to desen 
dage toe gewesen hebben en dat ze de waterganek in den Delve ende 
uit den Sijlen sullen bruieken, rustelijcken ende vredelicken tot ewigen 
daghen als se dan to dessen dage to gehat hebben' 11, terwijl de Warf voorts 
'den Sijlvesten van Delfsijlen voirschreven een ewich swigent anlegt van 

1 V gl. Zijlrecht Drie Delfzijlen 1317 Rq. 290 'aliis viris discretis etiam robur 
adhibentibus'; Rq. 291 Dijkrecht 't Zandt 1317 slot : per alios consules discretos 
robur etia.m adhibentes firmitatis. Discretus: venerabilis, honorabilis, eerbiedwaardig, 
hoogvereerd. 

2 Hebben wij nog binnen een tijdsvorloop van twee jaren beslist, dat genoemde 
L. enz. 

3 Twaalf eedshelpers uit 18 te kiezen; vgl. Hunsingoer Keuren 1252 Rq. 330 
art. 19: 'twelef ethan under achteteinim sinra sibbesta liva te nimane'. 

4 D.w.z. het voornoemdc eedsbewijs. 
Reg. Feith 1412 no. 6 (Vidimusbrief 1556), Driesen Monumenta II 387. 
Dat beklaagden nimmer hebben gearbeid aan de sluizen noch belasting betaald 

en gonerlei handdiensten hebben verleend. 'Vollast' is het Friese 'fulliste' (fulste) 
vgl. van Klaarbergen bI. 9!i; 'fullist' substantief ~ Hilfe, Hilfeleistung. 

Rustelijk, ongestoord. 
8 Vredelijk, vreedzaam. 

'Geseget' van seggen: uitspraak doen in een geschil tussen partijen. De G.L.W. 
bedient el' zich vaak van vgl. Pro Excol. dl 7, bI. 5, 6 en vlg. 

10 = Vrij en vaardig. Waarschijnlijk zal hiel' het woord 'vredich' (rustig, onbc
kommerd, onbezwaard) mocten worden gelezen in plaats van 'verdich'. Vgl. hct 
daarop volgende 'rustelijk en vredelijk'. 

11 Zulks met beroep op dat recht, dat 'do Pauwes geset hevet ende de Keijser 
de praeseriptionihus'. Art. 40 Oldampster Landrecht 1470 (Pro Exeolendo 6 bI. 680) 
verwijst voor do verjaring rumr de Jnst.it.lIten van Justinianlls. 
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den voirschreven aansprake ende clage'. En derhalve (des) zullen de 
3 karspelen - wier medegebruik van de zijlen zonder arbeid en zonder 
betaling van waterschapslasten door de klaagsters als een onrechtmatige 
bezitsdaad was bestempeld - 'hoer vrije besittinge' 1 waar maken met 
36 eden, elk karspel 12 mannen, 'de oldesten ende de besten van elken 
carspele den eedt en dat recht to done binnen Groningen des Maandages 
na Jubilate naastkomend'. 

Het geschil betrof hier niet alleen het gebruik van de sluizen, doch 
van de gehele desbetreffende watergang 'in de Delve ende uijt den sijlen', 
dus inclusief de onderliggende grond. Er was mitsdien voldoende aan
leiding om aan elk karspel een bewijs met 12 eden op te leggen. 

Volgens de beslissing konden beklaagden zich met eden van de aan
klacht vrijzweren. Na gedane eedsaflegging was bewezen, dat het kosteloos 
gebruik van sluizen en watergang geen onrechtmatig karakter droeg. 

Er volgen nu enkele sententies van de Gemeene Landswarf. Allereerst 
twee van 1446 2. 

Int jaar 46 in den werff gheholden des sonendages na visitatio Marie 
Virginis als van der schelinge tusschen Rewert Kennensoen ende Haijke 
to Schuwum 3 up der a.nder sijt, alse umme neghende half juck f, landes, 
is gheseghet dat de tuge, de Rewert voerss. hadde voer de stadt ende 
landt, sullen sweeren in hilgen, dat et also is al se tugheden voer de lande 6 

ende daarna sal Rewert voers. dat voers. lant holden met d'twalefster 
hant ende dit recht sal overkomen in den naasten werff 6, dat dat voers. lant 
Henric sün voervader ghekoft hevet van Haijken to Schuwum siin 
broder' '. 

Int jaar 46 in den werff 8 gheholden des sonendages na visitatio marie 
virginis (2 Juli) als van der schelinge tusschen Melle Sijersema daar 
Tsijabbe een voersprake 9 van was, up der ener sijt ende Eme Hijelkema, 
daar Gherrijt C1&essoen een voersprake van was up der ander sijt, als van 
4 juuck landes de ghelegen is in Jaansema venne, de Tija.eke Mellen voers. 

1 Het in verband met verjaring beweerde onbezwaarde gebruik der zijlen . 
2 Pro Excol. dl 7 bI. 20. 
a Schouwerzijl. Vgl. Pro Excol. 7 bI. 20. Haijke to Schuwum en O.B. II 189 
(1371) Aqueductus in Schuwum (Schouwerzijl) . 
• 8i juk land (juk plm i HA). 
& De getuigen, die Rewert aangebracht heeft op de G.L. Warf, zullen onder ede 

moeten verklaren, gelijk zij in eerste aanleg ten plattenlande hebben getuigd. 
e D.w.z. dit voornoemde bewijs zal op de eerstvolgende Warf moeten worden 

voorgebracht. 
7 Nml. dat het land door de voorvader van Rewert is gekocht van de broeder 

van Haijke. 
8 Pro Excol. dl 7 bI. 20. 
8 Die voor iemand spreekt, voor zijn belangen opkomt; ook Pro Excol. dl 7 bI. 30 

en 49 ('vulmachtich voersprake' ). Vgl. von Schwerin DeutBche Rechtsgeschichte 
bI. 216: Vorsprecher; Ommelander Landrecht Boek I 36 : 'volmachtige ofvoorsprake'. 



HET OUD-FRIESE 'KESTIGIA' 57 

huesvrouwe sollen gheven wesen van hoer eersten mamle als voer hoer 
bodelguet 1, daer wij guet bewijs van gheseen hebben, is gheseghet, dat 
de tughe, de Tsijabbe voers. van Mellen weghen hadde voer de stad ende 
lande sullen sweeren in hilghen, dat et al so se, als se ghetughen hebben 
in breven, de wij gheseen hebben, daer na sal Melle de 4 juck landes 
holden met der twaleffter hant, dat et siin huesvrouwe gheven is van 
oer eersten man an oer buedel guet 2 ende dit recht sal overcomen in 
den naesten werff des Maendages. 

Het eerste vonnis behoeft geen nadere toelichting, van het tweede volgt 
hieronder de korte inhoud. 

De strijd liep over 4 jukken land, waarop klager Hielkema aanspraak 
had gemaakt, doch waarvan de tegenpartij Siersema beweerde, dat het 
land aan zijn vrouw door haar eerste man als boedelgoed was geschonken. 
De Warf, welke van die schenking 'guet bewijs' heeft gezien, beslist, dat 
de getuigen van Siersema ten overstaan van de warf zullen zweren, dat 
het geschied is, als ze in brieven hebben getuigd 3, welke de warf heeft 
gezien en daarna zal Siersema de 4 jukken behouden met de 12e hand 
(luidende de eed, dat het land aan zijn huisvrouw gegeven is door haar 
eerste man als boedelgoed). 

Een derde arrest van de Gemeene Landswarf - gelijksoortig aan het 
laatst genoemde - en eveneens van 1446, moet hier nog een plaats 
vinden 4. Het geschil tussen partijen betrof 8 jukken land, welke Haijke 
zouden zijn geschonken, toen hij trouwde met de zuster van zijn tegen
partij Abel, doch welke laatste deze uitboedeling betwistte. De warf 
besliste, dat als Haijke binnen 10 jaren na de schenking heeft geklaagd 5, 

1 Gift of uitzet ter gelegenheid van het huwelijk Vgl. Pro Excol. dl 7 bI. 95 
'maetland, dat Sutke vors. van Tijaart oeren echten manne to gewijset is voer 
sodane Sutken bodelgut'. 

2 Vgl. Jur. Frisica Titel 82 'De jure dotium', bI. 2il5 art. 10: 'Dat riucht wil, 
dat da frouwen sint bijhaldilick (moeten behouden) hij ara birnse (huwelijksuitzet) 
jeff hij ara gued, opdat hija neij hiara mannis daad moghen mit erem weder 
boestigia (huwen) . 

3 Met brieven zijn hier bedoeld de vonnissen in Ie aanleg. Vgl. O.W.O. 1379 
O.B. Gr. Dr. 11. 673: 'ghehoert ende verstaan hore beijder tughe beijde in brieven 
bezeghelt ende oec van levendighen tughen de voer ons ghebracht worden' O.W.O. 
1447 Pro Excol. dl7 bI. 31: 'de tuge de in den breeffstoon, de Asega tot Mijddelsturn 
bijsegelt hevet, sullen sweren in den hilgen, dat de dinge aIso gescheen sijnt als de 
breeff inholt' en ter zelfder plaatse d.o. volgend: 'de rechters doem is in der macht 
gheseghet aIso to verstaen, dat de veer tughe de door ghetughet hebben, sullen 
sweren, dat se' enz. en dl 7 bI. 60 (1454): 'so sullen die tugen zweren na wtwijsinge 
des domes, dat sie mijt malk."nderen in clipp ende kaae hebben gewesen' enz. en 
dl 7 bI. 99 (1466): 'doem der rechteren in der macht gewijst inden de tllge tcn 
hilgen rechten, de vor gerichte des grietmans gewesen hevet na wtwisinge in den 
doem ge roert '. 

4 Pro Excol. deel 7 bI. 23. 
~ Ieder kan zijn recht 'op groene arve vorswijghen'. Warfsconstitutie 1445 

Pro Excol. dl 7 bI. 18 en O.W.O. van 1446 bI. 20: partij had om G vorlingen lalldes 
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hij het land mag holden met de 12e hand en met de getuigen (na wtwisinge 
van de doem; de de rechters in der Merne lover oer ghedomet hebben) 
en dat - als Haijke dit bewijs niet levert - Abele het land mag houden 
met de 12e hand, omdat het het vaderlijk erf van Abele is. Tevens moet 
Abele dan met de 12e hand zweren, dat hij niet anders weet dan dat het 
bedoelde land niet aan zijn zuster 'to bodeIe' is gegeven. Dit recht zal 
door Abele moeten worden overgebracht in den naasten Warf 'met 5 
sibben en 6 sekere buren' 2. 

In tijdsorde moet thans vermeld worden een uitspraak van de Gemeene 
Landswarf van 1450 3, waarbij het geschil tussen de abt van Feldwerd 4 

en de eigenerfde buren van Godlinse e.z. en Lijuppe Bunnema a.z. over 
de Gotlinser wterdijk aldus zal worden beëindigd, dat 'de tughe voer an 
sullen sweren' en dat de abt zal zweren 'selft tweelfte mijt zijnen an
hanghers (de ghearvet sint up gotlinser wterdijc)' en daarmede is de abt 
en zijn 'anhanghers bestedeget int besit erfliken ende ewelijke to eweghe 
daghen'. 

De laatste aan te halen sententie van de Gemeene Landswarf is van 1468 5• 

Ook toen oordeelde zij, dat de getuigen, die in prima hebben verklaard 
over het bezit van het land, op de Gemeene Landswarf vooraf ('voer') 
zullen zweren, gelij}{ zij voor de redger Aijbelt Albarda 6 in prima hebben 
verklaard en daarna ('voert') zal de partij Rixt (up Koerendijk 7) het 

geleghen in ener venne, 'gheheten de boetvenne', sinds 18 jaren niet gesproken 
(in rechte geageerd), zodat hij met 'swijghen' zijn recht heeft verloren en hem 
'dat swigen' en de tegenpartij het land wordt 'to ghewijst'. De verjaringstermijn 
bedroeg volgens de W. Constitutie van 1446 bI. 27 tien jaar met betrekking tot 
'arffachtige guederen'. 

1 Hier is dus appel niet van een vonnis van de redger uit een rechtstoei, doch 
van al de rechters in de Marne (ambtsgerecht). 

2 Als eedshelpers treden hier niet op 11 sibben, doch 5 sibben en 6 sekere buren 
Vgl. Pro Excol. dl 7 bI. 74 (een proces inzake land). 'Sekere buur' is een betrouwbare 
buur. Vgl. dl 7 bI. 147 (1528), alwaar sprake is van een half recht (6 eden) en als 
eedshelpers genoemd worden twee sibben en drie getrouwe (vertrouwbare) buren. 
'Seker' heeft hier een geheel andere betekenis dan de 'seekeren' in Drenthe. Zie 
Gratama, Bijdrage tot de Rechtsgeschiedenis van Drenthe 1883 bI. 108 vlg. en 
Gosses, De Organisatie van Bestuur en Rechtspraak in de Landschap Drente 
bI. 300 vlg. 

• Pro Excol. dl 7 bI. 51. 
• Feldwerd (Feltwert) Klooster van de Benedictijner Orde in Fivelgo (bij 

Holwierda en Bierurn) gewoonlijk 'Oldeklooster bij de Dam' genoemd. De abdij 
schijnt kort na de Reductie te zijn afgebroken, Aa.rdrijkskundig Woordenboek 
vd Aa dl IV 309. 

5 Pro Excol. dl 7 bI. 104. 
e Aijbelt Alberda rechter op 't Zandt. Zie Derck Alberda en diens zoon Reint 

Alberda genoemd in een O.W. Oordeel van 8 oct. 1596 in Pro Excol. dl 7 bI. 199. 
7 v.d. Aa, Aardrijkskundig Woordenboek dl 6 bI. 581: Korendijk gehucht in 

Fivelgo tUBBen 't dorp 't Zandt en een oude dijk. Vgl. verder: Vijfde Jaarverslag 
van de Vereen. voor Terpenonderzoek 'De heuvel aan den Korrel bij 't Zandt' 
door Dr. A. E. van Giffen bI. 14: 'de Korendijk is de bewuste zeewering'. 
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land 'holden mijt enen vullen rechte na landrecht' nml. dat dat land hem 
en de zijnen zal toebehoren. 

Met een vol recht wil zeggen: zweren met 12 eden 1. Daarnaast werd 
gesproken van bewijs met een half recht, derhalve met 6 eden 2. 

Het Landrecht van Westerwolde van 1470 3 onderscheidde twee situa
ties, waarin de naarkoper van een 'arve' kon verkeren. Of hij is op de 
hoogte van de verkoop en moet dan zijn recht van naar koop zo spoedig 
mogelijk uitoefenen 4 of wel hij weet er niet van en zal dan 30 jaar lang 

Men vergelijke bijv. Pro Excoi. dl 7 bI. 51 (1450): de heert edel makcn 'mijt 
wollen recht'; bI. 72 (1458): het doetdeel overbrengen mit een wull recht:. Dus 
de partij met II eedshelpers. 

VgI. L.R. 1448 vno art. 10 Rf(. 316 'I;wert'n mit hal ven recht, dat de ander 
hem de wondinge heeft gedaen ende anders nemant'. Evenzo art. 24 Rf(. 318. Pro 
Excoi. dl 7 bI. 101 (1467): 'Ein vader do sijn kindt huset ende hoevet hadde (husen 
en hoven: bij vader inwonen), solde voer sijnen soon gplden (als deze een doetslach 
heeft begaen) ; soe soldet de vader ontgaen mit ein half recht, dat he dat niet en wisto, 
dat sijn soene de misdaet gedaen haeidp, doe he mit om in den huse was. Daarmede 
solde de vader vrij wesen end sijn soene mos te daer selven voer staen.' Verder 
dl 7 bI. 136 (1525): Reijth sal sijn recht van der wundige des beenbrekes en den 
arm overbrengen mijt oon half recht na landrecht. Dl 7 bI. 146 (1528): Rengers 
had recht van naarkoop gepretendeerd n.a.v. een door Kator aan Heer Steven 
verkochte heert landes op grond van aanzwetting en 'van bloedswege'. De vordering 
wordt toegewezen en Heer Steven appelleert. De doem wordt in appel goedgekend, 
mits (bij also) de voermumleren van den zaligen (inmiddels overleden) Luijrt Rengers 
kinderen allereerst bewijzen, dat Rengers (beide bloedverwanten droegen de voor
naam 'Luijrt') binnen behoerlijken tijdt met recht heeft gesproken en als dat bewijs 
geleverd is, zal de sibbeste voormuneier den doem als tho weten mijt een halff 
recht twe sijbben unde dre getruwen buijren vullentrecken d.w.z. dat de sibbeste 
voormunder van de kinderen van Rengers moet bewijzen, dat deze binnen de wette
lijke termijn van jaar en dag - nadat hij van de verkoop wist - tot sijn eigen 
profijt en met eigen geld de naar koop heeft gevorderd en dat vervolgens de bedoelde 
voermund het vonnis van de naarkoop met een half recht rechtskrachtig zal maken. 
VgI. Pro Excoi. dl 7 bI. 141 O.W.C. 1527: wie naarkoop begeert, zal met oen half 
recht toebrengen. dat hij binnen jaar en dag 'door nae alst he geweten, mijt recht 
tot sijn eygen profiet mijt sijns selffs geldt ter behoorlijke plaetse heeft gesp roeken 
ende versocht'. Dat het recht op naarkoop na die genoemde termijn - dus ook 
ten opzichte van beklaagde - verviel, blijkt ook uit 't oud Friese recht. VgI. art. 31 
van de Willekeuren der Vijf Deelen Rq. 476: Hwaso claghet om nijaercoep ende di 
ora tiooght it toe dil. aina (en de tegenpartij beroept zich op eigendom), soe fijI' 
soe hij dat tiuch habbe (met getuigen kan bewijzen), dat hijt ioer ende dei bi vetten 
ende bisetten habbe (onder zich heeft gekregen en bezeten heeft), so moet hi al deer 
mei fri wessa (zo zal hij van de aanspraak vrij zijn); breckt him des tiuges (ontbreekt 
hem dit getuigenbewijs, kan hij de termijn van het bezit van jaar en dag niet 
aannemelijk maken) so fijI' so di ora dat nier birecknia mei (voor zover de ander 
het recht van naarkoop kan berekenen), so moet hi him dine caep rema (dan moet 
beklaagde de klager de koop inwilligen, ruimen). 

3 Rq. 261 art. I, Pro Excoi. dl IV Analecta bI. 12 vlg. 
'Als hij dat wuste, soe veer als hij dat weet van den kope'. Hij zal zich dan 

naar de wijnkoop spoeden en desnoo<ls van ep.n paarrl, dat hij ergens aan een touw 
vindt, gebruik maken, als hij het daarna maar woor op zijn pas (plaats) brengt. 
Hij zal de koop opzeggen on (Ie wijnkoop betalen. 
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l.ijn recht van naarkoop behouden 1. Woont hij binnenlands (dus in 
Westerwolde), dan moet hij - wordt hem de verkoop bekend - zijn 
recht van 'nia.er' dadelijk aanzeggen ('onseggen'). En hij zal voorts met 
twaalf eden moeten zweren, dat hij het werkelijk niet eerder heeft geweten. 

In het Nieuwe Landrecht van Wedde en Westerwoldinghelandt van 
1567 2 is de bepaling betreffende de naarkoop i.z. gewijzigd, dat 'alle 
naarkoop' plaats zal moeten vinden binnen jaar en dag - 'als na.e 
Groninger Landtrecht' - met dien verstande, dat de koop binnen één 
jaar op drie achtereenvolgende Zondagen openlijk in de Kerk van de 
parochie, waar het erf of goed is gelegen, zal worden afgekondigd, terwijl 
koper en verkoper gehouden zullen zijn de koopcondities onder ede bekend 
te maken. Voortaan zal dus de O.W.C. van 1527 S toepasselijk zijn, welke 
voorschrijft, dat iedere naarkoper met een half recht, dus met 6 eden, 
zal moeten zweren, dat hij binnen jaar en dag 'da.er na alst he geweten 
met recht tot sijn eigen profit en met eigen geld in des Rechters hant 
gelegd', de naarkoop heeft verzocht. Daarmede was aan het gebruik van 
de 12 eden terzake van naarkoop in Westerwolde een eind gekomen. 

In deel 11 van het Landrecht 'des Oldenamptes ende des vijfften Deels 
van Reijderla.nt' van 1471 4 o.m. erfrechtelijke bepalingen bevattende, 
worden verschillende oud-Friese beginselen teruggevonden. In de voor
rede van dit deel 5 wordt gewag gemaakt van de arbeid om 'des olden
o.mptes unde reijderlandes landrechte van woerden tot woerden in duijts 
over tho setten, soe dat in den vreeschen van arffenissen gescreven is' 6. 

De inhoud van art. 5 van het Landrecht van 't Oldampt 7 kan vergeleken 
worden met die van de 5e Kest en van het 7e Algemeene Landrecht. 
Het eerstgenoemde artikel bepaalt op wat voor wijze iemand een hem 
rechtmatig toekomende erfenis (olders, oems unde darde knees arffenisse) 
kan behouden. Evenals in de beide andere genoemde bepalingen behoort 
men zulks te doen met 12 eden (de egetman tho holden mit twalff man 
uijt eden 8). 

Art. 21 van het Oldampster L.R. 9 draagt het opschrift 'Dat seste olde 
Landrecht' en behandelt dus het geval, dat een kleinzoon - bij v66r-

1 'Sol he des onversumet wesen tot 30 jaren'. 
I Pro Excol. dl IV bI. 42 art. 34 met overzetting van de tekst door Mr. A. Q. 

\'. Swinderen. 
a Pro Excol. dl VII bI. 141. 
, Pro Excol. dl VI bI. 673 en Vgl. Volgens Feith Pro Excol. deel VI bI. 749 moet 

onder het 5e deel van Reiderland verstaan worden, hetgeen op bI. 520 sub 2 nader 
is omschreven (o.m . kerspel Winschoten, Westerlee, Heiligerlee. Beerta., Blijham 
on Bellingwolde). Zie ook de Blécourt, Oldampt en Ommelanden 1935 bI. 80 vlg. 

• O.c. bI. 682. 
e Zoals dat in het Fries over erfenissen (onroerend goed) is geschreven. 
7 Pro Excol. deel VI bi. 683. 
8 Bedoeld is 'witheth'. Vgl. bI. 50 nt. 5. 
t Pro Excol. deel VI bI. 688. 



HET OUD-FRIESE 'KESTIGIA' 61 

overlijden, van zijn vader - de erfenis van zijn grootvader van vaders 
zijde wil delen met een oom van vaders zijde, doch dat deze laatste zulks 
weigert, beweren de dat hij een graad nader tot de erflater staat (et SUUR 

patruus 1 non vult et dicit quod ipse uno genu proximior sit) en dus de 
enige gerechtigde tot de erfenis is. Volgens Landrecht VI wordt echter 
beslist in het nadeel van de oom; oom en kleinzoon hebben evenveel recht 
op de nalatenschap 2; erkend wordt dus het recht van plaatsvervulling 
van de kleinzoon. Art. 21 Oid. LR. schrijft dan ook voor, dat de klein
zoon zijn oom zo nodig kan 'manen umb di luidegarde' (dat is arffenisse 
unde guet) twalversum: met 12 eden (8 magen van vaders- en vier van 
moederszijde ). 

Art. 29 Oldampster Recht 3 - en daarmede kan op één lijn gesteld 
worden art. 23 van datzelfde recht 4 - houdt het navolgende in: wie zijn 
dochter of zuster uitboedelt (een huwelijksgift doet), die moet 'sodanc 
guet' geven, als hij beloofd heeft en beweert de swager 5, dat die belofte 
niet is nagekomen en hij doet te dien aanzien klachte, dan zwere deze met 
12 eden, hij zelf met zijn 'vrunden' 6 als hij ze vinden kan en kan hij ze niet 
vinden dan zwere hij een eed, dat hij anders 'geen winnen muge' en hij 
zwere vervolgens met degenen van de 'vrunden' die hij heeft gevonden en 
de rest met 'volwassenen' 7. De zwager kan dus een beweerdelijke toe
zegging van een huwelijksgift met 12 eden staven 8. 

Ten slotte stelt het Old. L.R. in art. 59 9 op het 'entgraven' van land 
van iemand anders een boete van 11 schillingen resp. 12 mark al naarmate 
de grond niet of wel wordt weggenomen en vervoerd. In beide geva.llen 
kan beklaagde zich verontschuldigen met 12 eden of wel met elf eeds
helpers. 

We vinden deze twee gevallen van 'londbrecma' ook in het Emsigel' 
Recht beschreven 10. 

Een onderzoek naar het bestaan van het bewijsmiddel van een vol 
recht inzake procedures betreffende land kan met betrekking tot W.L. 

1 Patruus, fedria (Jur. Frisica 1I 106, W.B. 733: fedria fan de swijrdsijden). 
2 De Rüstringer tekst (Rq. 55) zegt aan het slot: 'ther is alsa ni (nei, even na) 

kindis kind ediles lau on (i.c. erfenis van grootvader) alsa thes monnis ein (eigen) kind'. 
3 BI. 690 (deel 1I). 
4 BI. 702 (deel lIl). De redactie van beide arts. is niet gelijkluidend. 
5 Swager in het algemeen 'aanverwant' (vgl. Verdam-Ebbinge Wubben 1932 

bI. 590), dus hier de man van de dochter of van de zuster. 
S Verwanten. 
7 'Wassen' lieden, cr treden dan geen verwanten als eedhelpers op. 
• V gl. ook J ur. Frisica 1I Titel 82 art. 4: Dy riuchter is scildich da birnse (hllwel. 

goed) wt to riuchten ende wt to dryuwen (ten uitvoer te leggen en te executeeren) en 
art. 6: een huwel. gift eenmaal beloofd (gued al ontheten to birnse) is onherroepelijk 
en behoort stand te houden (aegh een stal to habben). 

9 BI. 697. 
10 Rq. 236. 
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Friesland bezwaarlijk baat opleveren. Men beschikt daar niet over een 
uitgebreide rechtspraak uit de 100 eeuw, zoals deze voor de G.L. Warf 
in de Gron. Ommel. wordt aangetroffen. De civiele sententies van het 
Hof van Friesland op het Rijksarchief te Leeuwarden beginnen met het 
jaar 1527, terwijl de uitspraken van de deelsgerechten (grietenijen) op een 
nog latere datum aanvangen. 

De oudste bekende deelskeuren zoals die van de Vijf Delen (Franeker 
Menaldumadeel, Barradeel, Baarderadeel en Hennaarderadeel) 1 en die van 
Wildinge (1379) 2 kennen het bewijsmiddel van de 12 eden niet en a 
fortiori niet inzake onroerend goed. 

De Keuren van Wijmbritseradeel (1404) daarentegen bepalen in art. 
19 3, dat als iemand voor een bitichtma (beschuldiging) of om een andere 
zaak door de rechters wordt aangeschreven (opgeroepen), hij zich met 
6 atten en 6 buren (de helft uit het dorp en de helft uit het deel) kan 
zuiveren (sikeria) van de aanklacht ten overstaan van het grietenijgerecht. 

Volgens art. 33 van de Opstalboomse wetten van 1323 4 mochten in 
het oude district Fronacker 5 de rechters de zaken niet beslissen volgens 
het aantal aangeboden (exhibita) eden, doch naar de eden door de voor
ouders vroeger in gebruik 6. Het is misschien mogelijk, dat onder invloed 
van deze laatste wettelijke bepaling het aantal eedshelpers in de Vijf 
Deelen tot dat van zes is beperkt 7. 

Evenmin wordt het bewijsmiddel van de twaalf eden aangetroffen in 
de Keuren van Oostergoo 8, het ontbreekt ook in de Nije Londes Keuren 
van 1242 9, terwijl het in die van de Leppa slechts één maal voorkomt, 
doch niet in verband met land 10. 

In de 16e eeuw was reeds een kentering in de verdeling van de bewije
last in burgerlijke- en strafzaken opgetreden; er had algemeen een ver-

1 Rq. 474. 
K Sipma O.Fr.O. II nr 2. 
3 Rq. 512. 
4 Rq. 108, Jur. Frisica III 26. 
6 Gevormd uit de boven (nt. 1) genoemde vijf Deelen. 
e Winsemius Chronique 1622 fol. 149 art. 36: 'Die Richteren in onse oude 

.buijrte Franeker sullen niet na den menichte der eeden oordeelen, maar naar den 
eeden bij onze voorouders ghebruijckt.' 

7 Het komt in de Keuren namelijk minstens viermaal voor. 
S Sipma, Fon alra. Fresena Fridome bI. 188, P . Gerbenzon Vrije Fries 1948. 
e Vrije Fries 1881 bI. 439 : zuiveren met 6 dorpsgenooten inzake diefsta.! en 

bI. 441: de grietman zuivere zich met 6 sibben naar aanleiding van een beschuldiging, 
dat hij mede (geschenk) heeft aangenomen, de rechter idem met 3 eden, tenzij 
'this onka.lters orkenscip trouwelickera se': tenzij de verklaring (getuigenis) van de 
klager (kaltia, spreken Holtha.usen bI. 54) m eer vertrouwen (triuwe) verdient. 

10 v. Buytenen, de Leppa 1944 bI. 112 art. 12. Als een leek beticht wordt, dat hij 
gebruik maakt van het Leppa zegel en men hem niet kan overtuigen (het niet kan 
bewijzen: wrwinna), dan zuivere hij zich van de aanklacht met 12 kermeghum 
(gekozen verwanten) of anders (zoo niet) wordt hij voor schuldig gehouden. 
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schuiving in de richting van de eiser plaatsgevonden. Tevens verdrongen 
schriftelijk bewijs en getuigenbewijs l de eed van zijn vooraanstaande 
plaats. 

Wat Westerlauwers Friesland betreft , de Saksische Ordonnantie van 
1504 2 bepaalde in art. 98, dat de misdaden waarop breuk is gesteld be
wezen kunnen worden met 2 getuigen; heeft klager slechts één getuige, 
dan zal hij die met een eed moeten sterken. Zijn er geen getuigen dan 
kan beklaagde zich met zijn eed zuiveren ('sick der claghe erledigen ende 
vrijen'). En in de Manier Procedeeren 3 is opgenomen : Dat wat de sitter 
(beklaagde) ontkent, zal de aanspreker bewijzen, des van node is om zijn 
zaak te winnen, t .w. door getuigen (orkenen) en schriftelijk bewijs 4. En 
de Costumen van 4 januari 1542 5 bepaalden in art. 18 : dat men hier te 
lande 'geloeve geeft de contractbreef ', bevestigd met een zegel 'ende die 
handt van den segelaer' . 

Ook in de Groninger Ommelanden bleef vernieuwing in het bewijs 
niet uit. 

Reeds in 1448 6 werd door de Gemene Landswarf een geheel nieuw en 
oorspronkelijk Wetboek van " wonden en dootslach" voor de Groninger 
Ommelanden vastgesteld, waarin ook de regel werd gehuldigd, dat als 
beklaagde 'verzaken wolde', de klager moest bewijzen 7. 

En een Westerwarfs C. van 1525 8 voor de Groninger Ommelanden ordon
neerde : in alle zaken boven 5 mark mag men 'met geen tichten of antichten 
den ander overwarpen of antijen' ) dan ieder behoort naar Landrecht zijn 
klacht waar te maken. Het Ommelander Landrecht 1601 9 (conform 
Ontwerp 1550) bepaalde : de aanspreker moet bewijs leveren, anders moet 

1 Eigenlijk is het getuigenbewijs reeds van oudsher in zwang geweest. Vgl. 
voor de strafza ken de ambtelijke getuigenverklaringen va n de K oningsorkenen in 
Oud en Jong Sehoutenrecht en die van de at ten in J. Sehoutenrecht, alsmede in 
de Keuren der Vijf Deelen (arts. 10 en 23), alwaar tevens nog de 'saun dera tolven' 
voorkomen (arts. 2 en 11) . In dezelfde Keuren worden 'de orkonon' (riuchte) in de 
arts. 14 en 27 (burgerl. zaken) klaarblijkelijk als gelijkwaardig genoemd naast de 
' t iugh' (a rts. 31: burgerl., 32 en 35) . H et woord 'orkenskip' bevindt zich in de 
arts. 1 ~ en 2~ (burgerl.) . Onder de aangehaalde plaatsen zijn or verschillende, 
waar naar aanleiding van het getuigenbewijs de onsehuldseed va n bekl. wordt 
gepasseerd. Voor wat O.L. Friosland betreft is reeds gebloken, hoe in de Warfs
oordelen in burger!. za ken (1379: O .R Ur. Dr. 11 673, 1446 t ot en met 146~: .,;io 
boven bI. 56 en vgl.) de getuigen in prima on in appel werden gehoord. 

2 Fr. eh. Bk v. Schw. II bI. 48. 
3 :1<'r. e h . Bk v. Schw. II bI. 52. 
~ BI. 53 : Van der examinatie der orkenen of getuygon. 
~ :1<'r. eh. Bk. v . Schw. II art. 17 bI. 841. 
6 Rq. 315 vlg. 
7 Rq. 316 art. 11 en bI. 317 art. 24. 
g Pro Exool. deel VII bI. 135. 
g Boek II art. 52. 
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men de gedaagde 'puerlijken sonder enigh middel vrij kennen 1, want 
niemant is schuldich in eenigen saken een simpel anticht rechtlijk te ent
ga.en ofte dat recht mochte sodane bedencken hebben, dat hij sich met 
sijnen eede sulde moeten vrijen' 2. 

Ook moet de verantwoorder zijn exceptie (sijn straffinge) bewijzen. 
Voorts was opgenomen de regel, dat zegel en brief die men niet met recht 
straffen kan, in alle zaken volkomen geloof dienen 3. 

Gevallen, waarin ter zake va~ land 12 eden aan een partij worden 
opgelegd, ben ik dan ook niet meer voor de 16e eeuw tegengekomen. 

1 Klager moet bewijzen; doet hij zulks niet, dan moet beklaagde worden vrij
gesproken van de aanklacht. Dit beginsel komt reeds naar voren in de W .W.O. 
1520 (Pro Excol. dl. 7 bI. 130), houdende verbod aan pp. - welke op vijandige 
voet met elkaar leven - om tezamen in een herberg te komen 'bi ener pene van 
20 gg., so vaken men bewisen kan den Rechte genoech, oft de ticht mit oerem ede 
to ontgaan'. 

I Geen beklaagde behoeft zich met eden van een eenvoudige aanklaoht te 
bevrijden, tenzij de rechter (in het gegeven geval) van oordeel mocht zijn, dat 
bekl. zich met een eed zal moeten vrij zweren. 

3 Bk 11 art. 61. 



v 

Behalve dat de rechtsterm 'kestigia' in het oud-Friese recht het uit
gangspunt is gebleken voor het bewijs inzake onroerend goed alsmede 
dat het bewijsmiddel van de 12 eden zich als zodanig tot in de 16e eeuw 
in O.L. Friesl. heeft gehandhaafd, opent ditzelfde rechtsbegrip ook 
perspectieven met betrekking tot de datering van de oudste Friese rechts
bronnen. Meer speciaal dan met betrekking tot de vraag, welke rechten 
gaan in ancienniteit vóór; de Schoutenrechten of de 17 Keuren en 24 
Landrechten 1. 

Heck stelt de receptie bezw. het ontstaan van de 17 Keuren en 24 Land
rechten in de regeringstijd van Hendrik IV na 1085, dus tussen 1085 en 
1105 2 ; van het Schoutenrecht, althans van het Oude Schoutenrecht, 
vóór het einde van de 11e eeuw 3. Jaekel acht de Keuren in het tweede 

Dat de Keuren en Landrechten naar tijd en inhoud nauw aan elkaar verwant 
zijn, schijnt buiten kijf. Borchling 'Die älteren Rechtsquellen Ostfrieslands ' in 
Abhandl. und Vorträge zur Gesch. Ostfr. landr. (bI. 16) formuleert het aldus: 'Sie 
(24 Landr.) behandeln zum Teil dieselben Pllnkte wie die 1 i Küren, sind also nicht 
a ls Ergänzung zu ihnen gedacht, sondern e in konkurrierendes R echt, das zugleich 
mit oder bald nach den Küren rezipiert worden ist. Sie knüpfen nicht an König 
Karl an, sondem geben einfachps Gewohnheitsrecht.' 

2 Altfries. Gerichtsverf. 1~94 bI. 10. H endrik IV werd in ll05 afgezet (Grotefend, 
Taschenbuch der Zeitrcchnung bI. 112). Terwijl v. Richth. (Unters. über Friesische 
Rechtsgesch:chte I Hoofdstuk ~ bI. 96 en vgl. en bI. 219) verband ziet tussen de 
Keuren 8 en 16 met de landvrede van Frederik I 'De pace tenenda' van 1156 (Unters. 
1 bI. 108), vergelijkt H eck (Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutschen 
Ueschichtskunde Band 17, 1892 bI. 587 vlg.) Keur 8 en 11 met de Godsvrede van 
J 085 en wat Keur 11 betreft, wijst hij op de slotwoorden : 'propter pacem, propter 
gratiam sc. Dei': thruch frethe and nethe (nathe, genade: Hoekstra Die Gemein
friesischen Siebzehn Küren 1940 bI. 185). H et beroep op K eur 8 heeft Heek echter 
weer teruggenomen (Die Gemeinfreien der Karolingischen Volks rechte 1900 bI. 443), 
terwijl zijn betoog, dat beide Keuren hun ontstaan aan de Godsvrede (de Mainzer 
Pax en treuga Dei van 1085) ontleenden, bestrijding ondervond bij Görris (Denk
beelden over oorlog en de bemoeiingen voor vrede in de lle eeuw 1912 (bI. 225 vlg.). 
In zijn laatstgenoemd boek (bI. 396 sub 2) schrijft Heck tevens, dat 'spätestens 
anfangs des 12 Jahrhunderts, wahrscheinlich aber schon im II Jahrhunderte 
(König Rudolf) die Küren als von Karl dem Grossen herrührendes Recht im 
Westcrlauwerschen Friesland (Staveren) bekannt und recipirt waren'. Verder 
'Übersetzungsprobleme im frühen Mittelalter' 19:11 bI. 33: '17 K. en 24 L.R. sind 
gegen Ende des 11. Jahrhunderts auch für Milldelfriesland aus Anlasz einer Land· 
friedensordnung rezipiert worden' (met verwijzing naar 'Archiv für ältere deutOlchen 
Oeschichtskunde' Band 17 vno bI. 596 en vlg.). 

3 Altfr. Ger. Verf. bI. 12 nt. 13. Die Gemeinfreien der Karolingischen Volks
rechte 1900 bI. 390 cn 395 vlg. In zijn 'Die friesischen Standesverhältnisse in 
nachfränkischer Zeit ' 1907 bI. 66 handhaaft hij de opvatting, dat het oude Schouten 
recht alsmede do 17 Keuron en 24 Landrechten in de lle eeuw moeten worden 
gedateerd en op bI. 171 verklaart hij: 'Das Schulzenrecht gehört dem 11 Jahr
IlIIndert an'. 
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decennium van de lle eeuw (im 2. Jahrzehnt des 11. Jahrhunderts )1, het 
Schoutenrecht in de Ile eeuw 2 opgesteld (een paar 'Jahrzehnte' na de 
samenstelling van de Keuren, waarschijnlijk in het derde kwartaal van 
de lle eeuw, dus ± 1050-1075) 3. His plaatst het tijdstip van het ontstaan 
van de Keuren en Landrechten in de Ile eeuw, dat van het Schouten
recht (Oud en Jong) in de lle en 12e eeuw 4. Buitenrust Hettema meent 
dat de Keuren en Landrechten tussen 985 en 1100 moeten worden geda
teerd 6. Hij noemt ze de oudste der zogenaamde algemene latere rechts
bronnen, dus ook ouder dan de Schoutenrechten 6. Hoekstra laat voor de 
17 Keuren de keuze vallen op de lle eeuw 7. Later laat hij zich uit: 'ver
moedelijk in de lle eeuw opgesteld' 8. 

Er gaan dus gezaghebbende stemmen op èn voor het ontstaan van de 
17 Keuren en 24 Landrechten in de Ile eeuw èn voor derzelver ancienniteit 
boven de Schoutenrechten. 

Wij willen nu uitsluitend op grond van vergelijking van enige gedeelten 
uit de tekst v.h. O.Sch.R. e.z. en uit die van de Keuren en Landr. a.z. 
de historische volgorde van de beide Codices trachten vast te stellen. 

Het onderzoek sub. IV (bI. 51) deed reeds zien, dat de Keuren en 
Algemeene Landrechten ter zake van land wel het bewijsmiddel van de 
12 eden kennen, doch de kamp als zodanig niet meer vermelden. Er wordt 
daar ter plaatse zelfs uitdrukkelijk stelling genomen tegen de toepassing 
van de kamp. De keuze is dus gevallen op de 12 eden en de kamp heeft 
men laten varen, terwijl ook het bewijsmiddel van de 6 eden terzake van 
de sloot is verdwenen. Bedoelde uitsluiting van de kamp moet derhalve 
worden beschouwd als een negatie van het oudste Schoutenrecht, waaruit 
tevens volgt, dat de Schoutenrechten in tijd aan de Keuren en Algemeene 
Landrechten voorafgegaan zijn. 

Opgemerkt moet nog worden, dat, al is een bepaling omtrent de sloot 
met de 6 eden niet in de Keuren en Landrechten overgenomen, het 2e 
en 7e Landrecht - ni fallor de enige twee plaatsen - de 6 eden ten 
opzichte van een onroerend goed toch wel als bewijsmiddel kennen. 
Landrecht II in de Huns. 9 en Emsiger 10 tekst houdt in, dat het kind 

1 Forschungen zur Alt.fr. Gerichts- und Ständeverfassung 1907 bI. 29 en 214 
(De grondtekst van Keuren en Landrechten uit het eerste kwartaaJ. van de lle 
eeuw), bI. 224 (Aufstellung und Rezeption der 17 Küren und 24 Landrechte im 
11. Jahrhundert). 

2 O.c. bI. 168. 
3 O.c. bI. 170 en 171. 
, Strafrecht der Friesen 1901 blz. 2; Die Friesen (Borchling und Muuss) 1931 

bI. 109. 
6 Rechtsgeleerd Magazijn 1892 bI. 319 jis bI. 352 en 357. 
, O.c. bI. 341. 
1 Die Gemeinfriesischen Siebzehn Kuren 1940 bI. 19. 
8 De eerste en tweede Hunsinger Codex 1950 bI. 31. 
8 Rq. 44 en Hoekstra Ie en 2e Hunsinger Codex bI. 51 en 135. 

10 Rq. 44. 

http://Alt.fr
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het erf, hetwelk tijdens zijn minderjarigheid door de moeder is vervreemd, 
bij het bereiken van de meerderjarigheid met 6 eden kan behouden 
(bihalda). Wat het 7e Landrecht betreft 1 - eigenlijk een doublure van 
Kest 5 2 - dit bevat enerzijds twee teksten (Rüstr. en W.L.) met de 
bepaling, dat men de daar bedoelde erfenis in de derde knie kan behouden 
met 12 eden en daarnaast drie teksten (Huns. Il en Ems. I en Il) welke 
luiden, dat aanspraak op een dergelijke erfenis gemaakt kan worden met 
6 eden, waaraan echter is toegevoegd, dat - "ief thet helpa ne muge" -
men de erfenis alsdan kan behouden (haIda) met 12 eden 3. 'lef thet 
helpa ne muge' wil zeggen: als de Rechter (thet riucht) niet kan helpen 4, 

hetgeen dus in de praktijk hierop zal zijn neergekomen, dat de partij het 
eerst met 6 eden ging proberen en dat - als zulks niet werd toegestaan 
- het aantal tot 12 werd verhoogd, waarna de partij alsdan op succes 
kon rekenen. Enig verband met de vroegere bepaling uit het Oude Schou
tenrecht (art. 47) betreffende de procedure met de sloot is hier dus niet 
aanwezig. 

Er doet zich verder in het oude Schoutenrecht een processueel-rechte
lijke figuur voor, waarop in dit verband in de tweede plaats de aandacht 
moet worden gevestigd. 

We treffen namelijk in verschillende voorschriften een procedure aan 
bestaande in het houden van vier gedingen (zittingen), terwijl dan op het 
vijfde geding de beslissing valt. Drie voorbeelden mogen worden genoemd: 

1. Als iemand (t.w. een der deelgerechtigden) de z.g. vierjaarlijkse 
verdeling van de hamrik wil vorderen, zal hij moeten zweren, dat het 
jaar voor een nieuwe verdeling weer is aangebroken. Willen de anderen 
(mede deelgerechtigden in de hamrik) zijn eed niet ontvangen (unfan), 
dan zal klager de vier gedingen moeten voeren (thet hi tha fiower thing 
thingia skel) en op het vijfde geding (etta fifta thinge) is hij naarder 
(meer) gerechtigd de eed te zweren (is hi niar thenne eth ti sworane) 
en zijn aandeel in de hamrik te winnen 'than her is therwia skell', dan 
dat hij het zal moeten derven (art. 22). 

Il. Als iemand een ander ervan beschuldigt, dat deze een erf onrecht
matig in zijn bezit heeft, hetwelk hij hem (klager) moet ontruimen, dan 
zal de aangesprokene moeten antwoorden met de vraag, waar dat erf ligt. 
De ase ga zal dan als zijn oordeel uitspreken, dat klager dat erf aan 

1 Rq. 54. 
2 Zie boven bI. 50 en 60. 
3 Hoekstra Hunsinger Codex bI. 52 en 136. 
4 Vgl. Landrecht II Rq. bI. 44 (Huns. lI), Hoekstra o.c. bI. 51 en 135; Landr. VI 

(Rüstr.) Rq. 53 regel 29 en 30: if him sina friond helpa wiIlath d.w.z. om als 
eedshelpers voor hem tegenover de tegenpartij (zijn oom) op te treden. Meer 
algemeen: Kest 3 (Rq. 6) van de asega's: ipsi debent iuvare et vio.m ostendere 
qui sc ipsos non possunt iuvare en 'Swarta swinghen' (Rq. 423, art. 2): 'want dat 
riucht helpet dam deer him selm noot helpa mei'. Rq. 106: do. riuchteren schiIlet 
him binno. trim deghum helpa hoder redis of riuchtis. 
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beklaagde zal aanwijzen. Er zullen te dien einde vier gedingen op het 
litigieuse erf gehouden worden (thet ma thingia skel en thing thet other 
thet thredde and thet fiarda). Als beklaagde dan telkenmale niet tot ver
dediging van het land wil verschijnen (of hi kuma ni wolle thi ther land
were), dan zal de klager op het vijfde geding (etta Mta thinge) de vrede 
aan het erf verleend worden (arts. 25 en 26). 

lIl. Als iemand om een boedel wil procederen (thingia) en er 'en 
sibbera is binna' (in het boedelhuis is), zal eerstgenoemde de vier gedingen 
alle moeten voeren met inachtneming van de wettelijke termijnen (so 
skel hl th ia fiower thing alle thingia bi efta deithingum). Bij het vijfde 
geding (etta Mta thinge) verkrijgt hij de toegang tot het huis (so ach hi 
tha inferd ief hi mot), voor zoveel nodig met behulp van de sterke arm 
van de schout. In het voorhuis zal vervolgens worden geprocedeerd over 
de vraag of de boedelbezitter als de naaste erfgenaam moet worden 
aangemerkt en dus - met passering van de binnengelatene - de boedel 
mag behouden : bihalda (art. 49). 1 

De drie gevallen hierboven vermeld vertonen eenzelfde aspect in het 
optreden van beklaagde. In artikel 22 weigeren beklaagden (deelge
rechtigden in de hamrik) de eed van klager op een van de vier terecht
zittingen aan te horen, in artikel 25 blijft beklaagde afwezig op de descente, 
welke voor de vier gedingen telkenmale op het kwestieuze erf moet 
worden gehouden en ten slotte in artikel 49 volhardt beklaagde (de sibbera) 
in zijn onwil de pretense erfgenaam op een van de vier zittingen van het 
gerecht in het boedelhuis toe te laten. 

Gevolg van deze weigerachtige houding van beklaagde is, dat op het 
vijfde geding de vordering van klager in artikel 22 en 25 wordt toegewezen 
(in artikel 22 na eedsaflegging door klager, in artikel 25 met verlening 
van de ferdban aan klager) en dat in artikel 49 de strijd tussen de boedel
houder en pretense erfgenaam wordt beslecht. 

De procedure met de vier resp. vijf zittingen wordt ook in het Jongere 
Schoutenrecht aangetroffen. Zo bij de huuslaga 2 (art. 8 fan huuslaga ti 
biseckane): iemand vier maal 'optingia bi aefta deithinghe' om de over
herige ban te betalen; het vijfde ding 'toe sijne fordele to lidsen' ter 
executie van de banbreuk (nos. 2, 3 en 4); bij de slecht onderhouden 
'Iijckweij' (art. 14): 'dat ma. deer mei fijf aefta thing binna fijf daghem 
om tingia truch da need, hwantma dat godes hues deer seka schil di 
heijdena ende di cristena di sondiga ende di silligha' 3; bij de sluis (fan 
sijle: art. 16): 'dae fiouwer thingh toe ti thinghiane ende et allerthingalikum 
d6ra wrheriga banna ti moniane; dat fijfte thing to wisane toder seeburich 
ti da mena sijl' om daar te betalen (nos. 5 en 6). 

1 Vgl. boven bI. 15. 
a Dis Koningis scelda., deerma. huusla.ga hoot. 
SOpdat Godes huis bezocht zal kunnen worden door de heiden, de Christen, de 

zondaar en de zalige. 



HET OUD-FRlJ<;SE 'KESTIGIA' 6!l 

In al deze gevallen wordt - tot vier maal toe - de beklaagde in de 
gelegenheid gesteld alsnog aan zijn verplichting te voldoen; blijft hij 
daartoe in gebreke dan volgt de executie tegen hem. 

Stellen we nu daarnaast de inhoud van art.1 van de Algemene Land
rechten. Het schrijft voor, dat ieder zijn eigen goed 1 onberoofd (sine 
spolio, unberawad) zal bezitten, tenzij hij door middel van een proces 
eruit wordt geworpen (hit ne se thet ma hine mith tele 2 and mit rethe 3 

and mit riuchte thingade urwinne 4) Of wel, als beklaagde 'tha thrim 
liudthing ursitte' (de drie terechtzittingen wegblijft 5) en dus niet wil 
'retsa ni riuchta ni deithinges bidda' (noch betalen 6 noch ontrechten noch 
uitstel verzoeken), tenzij hij een beroep doet op één de vier exceptiones 
vel nedskine quam liber Friso habet de iure facere 7. 

Art. 1 Landrecht heeft dus duidelijk gebroken met het stelsel van de 
vier of vijfmalige gedingen. En dat dit artikel daarmede voor goed een 
nieuw tijdperk heeft ingeluid, blijkt uit de rechtsbronnen van latere tijd, 
waarin dit zelfde stelsel een plaats heeft gekregen. Zo zeggen de Keuren 
van Hunsingo van 1252 heel duidelijk in art. 22 8 : 'hwasa clagie, tha forma 
lathenga bi twam pundum 9, tha lettera 10 bi tijan merkum and tha thredda 
bi there haudlesne; etta thredda warve thene iechta 11 te delane, hi ne 
telle ieftha thingie 12; and nenne thingath te herane hi ne besette thene 
brecma' 13. 

Evenzo de Keuren van Humsterland art. 13: Van dagen to rechte 14. 

'De eerste bij veer ensen, de ander bij enen ponde, de derde bij enen 
scilling, tot den veerden warve dene iechte to kethene umme alle sake 
hyt enne sij dat men antwoorden wylle.' 

Derhalve: op de vierde rechtsdag wordt beklaagde als overwonnen be
schouwd ten aanzien van alle vorderingen, tenzij hij alsdan nog wil 
antwoorden. 

1 Sine gode. 
2 Rechtmatige klacht vgl. Rq. 150 regel 19. 
a Antwoord van beklaagde. Rq. bI. 41 (Rüstr.) regel 15: wil beklaagde noch 

antwoorden (red), noch onschuldseed afleggen (riucht), noch uitstel verzoeken. 
4 In een rechtmatig proces overwint. 
5 Wiarda, Asega Buch 1805 bI. 100 sub h houdt de woorden 'deer him fon dis 

Koninges hallem beden se to halden'. voor een latere toevoeging. 
• Retsa = reka (assibilatie). 
7 Gevallen van overmacht om in rcchte te vurschijnen (nedskin : bewijs van nood). 
8 Rq. 330. 
• Twee pond als beklaagde bij de eerRte oproeping wegblijft. 

10 De tweede dagvaarding. 
11 Schuldig te veroordelen. 
12 Tenzij hij alsnog wil spreken (antwoorden op de klacht) of althans procederen. 
13 Doch geen proces· instantie (verweer) van beklaagde aan te horen, tenzij hij 

allereerst de verschuldigde breuk (voor 't vorstok) heeft voldaan of daarvoor borg 
gesteld. 

14 RI]. 3"!}. 
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Ook de Keuren van Wijmbritseradeel (1404) sluiten zich hierbij aan 1. 

Op de beschrijving van een tweeledige procedure in deze Keuren is 
vroeger 2 reeds gewezen, namelijk enerzijds 'sprecka nat hagara dan een 
eed' en anderzijds 'sprecka hagera dan een eed', terwijl toen tevens de 
eerstgenoemde procedure is toegelicht. 

Bij de procedure hoger dan een eed zal de klager vier (achtereen
volgende dagen) 'sprecka 3' en dan zal beklaagde hem uiterlijk op de 
vierde dag moeten antwoorden; komt niemand ten antwoord op voor
noemde dag, dan behoort men beklaagde in te schrijven voor een wanandert 
(nml. dat hij in gebreke is gebleven 4 met te antwoorden) en evenzo voor 
elke verdere rechtsdag (waerdeij), totdat hij tot antwoord komt. En 
ge,schifdt hd (ende ist seck), dat beklaagde driemaal (trija) ingeschreven 
wordt (nml. for wanandert), dan behoort men de klager zijn goed toe te 
wijzen 5 als een gewonnen zaak 1\ (proces). Die toewijzing geschiedt dus op 
de vierde dag (nadat beklaagde driemaal is weggebleven: 'des fiarda deijs 
ont di sitter trija scriuwen is'), tenzij hij alsdan nog wil antwoorden (tho 
andert kompt 7). 

Gaat de beklaagde (di sitter) inderdaad antwoorden en stelt hij zijner
zijds evenals klager (onspreker) een processuele waarborgsom 8, dan moet 
de klager op de achtste dag daarna zijn vordering ('oenspreke ieft riught') 
in geschrifte overgeven aan degenen, die de sententie zullen wijzen of 
aan de schrijver (van het gerecht), indien de zaak door klager bij verstek 
is gewonnen. En de weerman (bekl.) zal dat riucht (het antwoord) of een 
afschrift daarvan voor klager 'bireda' (gereed maken 9) en zal zijn ant
woord in geschrift moeten overhandigen (reka) met de aanspraak (de 
schriftelijke vordering), zoals hij die ontvangen heeft van de klager 10 -

en zulks 8 dagen daarna weer over te geven aan de schrijver, indien deze 
sententie wijzen zal als een gewonnen zaak 11. Er viel dus in afwijking van 

1 Rq. 503, art. 35. 
2 BI. 43 vlg. 
3 Zijn vordering doen. 
4 v . Richth. (W.B. 1124 en 1158) vertaalt 'falsche antwort' en 'mangelhafte 

antwort' (verdediging). Vgl. Jurisprudentia Frisica I 186 art. 22 : 'Ist seck, dat dij, 
deer opclaget wirth, dis aerste deys naet jenwirdich is, so aeg me'n to scrioun om 
wanandert'. De H. Hettema vertaalt ook: 'wegens het niet·antwoorden.' 

& De vordering betreffende onroerend goed wordt bij verstek toegewezen. 
e En de klager 'mit fellinghen ti helpen' (zo nodig beklaagde door middel van 

boeten dwingen aan het vonnis te voldoen). 
7 Volgens Stadboek Sneek (1456, Telting bI. 73 art. 25) moet de aanspreker, 

die hogher spreken wil dan een eed op de vierde dag zijn recht in schrift overgeven, 
anders moet hij op nieuw dagvaarden (zo zal zijn recht ende sijn saeck stilstaen 
totter nijer ladinghe toe) . 

8 'Beseth ende met des onsprekers pand' . 
9 Vgl. Dr .• T. de Vries, Etymologisch Woordenboek bI. 38 en 197. 

10 Opdat het gerecht de gelijkluidendheid van dit stuk kan constateren met de 
schriftelijke eis door klager aan 't gerecht overgelegd. 

11 Voor het geval, dat bekl. in zijn schriftelijk tLPtwoord de vordering toegeeft. 
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het Schoutenrecht in de Keuren en Landrechten en ook in latere rechts
bronnen, waarvan de data bekend waren, een gewijzigde speciaal vereen
voudigde processtructuur te constateren, welk feit ongetwijfeld de con
clusie wettigt, dat Keuren en Landrechten na het Schoutenrecht zijn 
opgesteld. 

Ten slotte wordt er op de derde plaats nog op gewezen dat het Oude 
Schoutenrecht in artikel 3 slechts één algemene uitzondering kent op de 
regel, dat beklaagde zUn onschuld moet bezweren, t.W. het geval, dat 
de negen getuigen (tiuch) nmi. Schout, Asega en de zeven Konings Orkenen 
de beklaagde zijn eed ontnemen, hetgeen vooral doelt op de onderhouds
plicht van de Fries betreffende openbare werken. De omstandigheid nu, 
dat in de aan Keur 17 gehechte zogenaamde Wenden de uitzonderingen 
op art. 3 Oud Schoutenrecht en Keur 17 vno alsnog zijn uitgebreid, 
maakt wederom aannemelijk, dat de Keuren in tijd op het Schouten
recht volgen. 

Op grond van de argumenten hierboven ontvouwd en welke recht
streeks aan de tekst van de Schoutenrechten en latere Friese Rechts
bronnen zijn ontleend - schijnt mij voldoende bewijs aangevoerd voor 
de stelling, dat de Schoutenrechten antérieur zijn aan de Keuren en 
Landrechten, waarbij er dan eenvoudigheidshalve van wordt uitgegaan, 
dat het Oude Schoutenrecht als een samenhangende codificatie kan worden 
opgevat. 

Na het constateren van het antérieur zijn van het Oude Schoutenrecht 
aan de Keuren en Landrechten, komt de vraag naar voren, in welk tijd
vak ongeveer het Schoutenrecht in Westerlauwers Friesland van kracht 
moet zijn geweest. 

Volgens Steller 1 is een ontstaan van het Schoutenrecht na 1100 - toen 
de invallen van de Noormannen ophielden - in verband met artikel 2 
van het Oude Schoutenrecht, waarin sprake is van de 'wilda Witsing' 
(wilde Viking), tegen wie het Friese land moest worden beschermd -
niet wel mogelijk 2, anderzijds neemt Steller aan, dat het beslist vóór 
1166 moet zijn opgesteld, omdat in dat jaar door Keizer Frederik 'die 
Grafenrechte von Friesland zwischen dem Grafen von Holland und dem 
Bischof von Utrecht geregelt wurden' 3. De enige conclusie, welke voor 
Steller - gezien zijn stellingen - overblijft, zou dan zijn, dat het Schouten
recht vóór 1100 moet zijn tot stand gekomen. Maar de redenering van 
Steller komt s.r. niet steekhoudend voor. Geenszins toch mag als vast
staande worden aangenomen, dat na 1100 geen invasie van de Noor
mannen heeft plaats gevonden. Von Richthofen 4 noemt er na 1042 nog 

1 BI. 4 en 37. 
2 Dit argument was ook door Heek aangevoerd (Neues Arehiv der Gesellsehaft 

für ältere deutschc Gesehiehtsknnde 1892 Band 16 bI. 594 C. al. 2). 
3 Frieseh Charterboek I bI. 78. Vgl. ook Heek (Die Gemeinfreien der Karo

lingisehen Volksrccht,e 1900 bI. 393). 
4 Untersuchllngt\n I bI. 87. 
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een in 1306, ontleend aan Ocko Scarlensis. Leest men bij de kroniek
schrijver de uitvoerige en gedetailleerde beschrijving van deze laatste 
invasie 1, dan maakt ze wel een indruk van betrouwbaarheid. Maar 
gesteld nu al, dat inderdaad invallen van de Noormannen na 1100 zijn uit
gebleven, dan ware toch zeer wel denkbaar dat bijv. in het midden van 
de 12e eeuw bij een eventuele opstelling van het Oude Schoutenrecht de 
gedachte aan vroegue invallen de gemoederen zo zeer nog bevangen hield 
en de heIinnuing aan doorgestaan leed dermate levendig was gebleven, dat 
opname van een bepaling in de geest van artikel 2 Schoutenrecht wenselijk 
werd geoordeeld, hoedanige bepaling dan - toen verdere invallen door 
de Noormannen uitbleven - tegen menselijke verwachting in bestemd was 
tot een feitelijk uit de tijd geraakte bepaling te worden. Een opstellen 
van het Schoutenrecht in het midden van de 13e eeuw mag dus - n'en 
deplaise het bezwaar van Heck en Steller - niet bij voorbaat als onredelijk 
worden gewraakt. 

Het is nu de Groningse Hoogleraar I. H. Gosses geweest, die in 1926 2 

het beroep op de beslissing van Keizer Frederik Barbarossa in 1165 in 
direct verband heeft gebracht met een vroeger optreden van Koning 
Lotharius (1125-1137), tengevolge waarvan een meer sluitend betoog 
voor de datering van het Oude Schoutenrecht kon worden verkregen. 
Ik moge het bedoelde gedeelte van de noot van Prof. Gosses uit zijn 
'Welgeborenen en Huislieden' hier - en tot goed begrip van de onder
havige kwestie - in haar geheel overnemen. 

'Het z.g. Schulzenrecht moet opgesteld zijn, toen er geen vaste graaf 
met ontwijfelbare rechten meer in Westerlauwersch Friesland was; toen 
men daar niet iemand erkennen wilde, die afgezet was of zijn aanspraken 
niet met een bezegelde koningsoorkonde bewijzen kon; voorts toen men 
zijn graven daar uit het Zuiden verwachtte. Vgl. par. 1: .... , di grewa, 
deer an Freslande grewa wegga schel, dy schel wessa . ... syn riucht 
onforloren; hl schil tot Sudermuda incomma. . .. mit des koninghes iefta 
ende myt breve ende insigel'. Deze omstandigheden bestonden pas, nadat 
koning Lotharius (1125-1137) Oostergo en Westergo aan de bisschop van 
Utrecht ontnomen en ze aan de graaf van Holland gegeven had. 

Het moet geschreven zijn, v66rdat Willem I inwonend en erkend graaf 
in Friesland geweest is (ca. 1196-1203). Na diens regering is het geloof 
aan de rechtmatigheid van een grafelijk bewind hier verloren gegaan 
(Vgl. Gesta abb. Orti Maria.e, ed. Aem. Wijbrands, p. 169 en Narracio 
quedam, ed. C. Pijnacker Hordijk p. 71). Het zal opgesteld zijn waar-

1 Derde druk 1743 bI. 135. Het betrof een inval der Noormannen, welke leidde 
tot een slag 'omtrent de rivier de Lauwers'. De potestaat Regnerus a Camminga 
werd daarbij dodelijk verwond. 

t Welgeborenen en Huislieden, Onderzoekingen over Standen en Staat in het 
Graafschap Holland bI. 91 nt 5. 
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schijnlijk vóór 1165, toen Keizer Frederik I de boven vermelde schikking 
tot stand bracht. Volgens deze zou de graaf, die voortaan naar Friesland 
gezonden zou worden, in Mei daarheen trekken en zes weken lang recht 
spreken. Volgens het 'E:chulzenrecht' komt de graaf echter in Friesland 
tussen 'sumeris nacht' en 'lettera ewennacht' (21 sept.). Vgl. Schulzen
recht in de uitgave van Richthofen par. 22 en hetzelfde in de uitg. van 
M. de Haan Hettema par. 15 (Oude Friesche Wetten II, blz. 34). De 
lezing bij v. Richthofen is hier door het uitvallen van twee woordjes 
corrupt.' 

Aanvaardt men dus een opstelling van het Oude Schoutenrecht onge
veer in het midden van de twaalfde eeuw (tussen 1135 en 1166) gevolgd 
respectievelijk door het Jonge Schoutenrecht 1 en vervolgens door de 
Keuren en 24 Landrechten 2, dan zullen deze genoemde rechtsbronnen -
alle getoonzet op het thema van de Landsheerlijke macht - hun gezag 
in zoverre grotendeels hebben verloren, toen de grafelijke macht voorgoed 
van de Friese landen was losgeweekt en plaats had gemaakt voor nieuwe 
bestuurders, die geheel en uitsluitend uit het Friese volk zelf waren 
yoortgekomen. Ik bedoel de red gers in O.L. Friesland en de grietmannen 
in W.L. Friesland. Wat de laatste betreft worden ze reeds genoemd in 
de Wilker des Nija Londes (Keuren van 1242) 3, voor O.L. Friesland 
komen de red gers reeds in 1219 en 1224 voor in de Kroniek van Emo 
Menco 4. Maar in hun volle ontwikkeling worden die uit O.L. Friesland 
ons toch pas voor ogen gesteld in de Keuren van Langewold van 1207/1250 5 

en in die van Hunsingo en Fivelingo, de laatste twee resp. van 1252 6 en 
1256 7. Dat de Keuren van Langewold en Hunsingo (en dus ook van 
Fivelgo) weer in tijd aansluiten aan de Algemene Landrechten, volgt uit 

Deze codificatie zal van iets jongere datum zijn dan het z.g. oude Schouten· 
recht. Ook hier zijn de aanvangswoorden van vele al·tikelen: 'Thit is riucht'. Het 
bevat verschillende klachtformulieren (gretworde). In tegenstelling met het z.g. 
oude Schoutenrecht komt de Graaf alleen maar in de doodslagprocedure (art. 3) 
voor, andere belangrijke zaken (hlluslaga art. 8, lijckweij art. 14, zijl art. 16, zeedijk 
art. 21) vallen ter berechting aan de Schout. Na.a.st de Koningsorkenen worden 
in het Jongere Schoutenrecht de 'atten' aangetroffen (arts. 21 sub 5, 23 en 26: 
Codex Unis. en art. 41). 

2 V gl. V hierboven bI. 71. 
3 Zie Vrije Fries, 1881 bI. 439 en 440. 'In aller eka (allerek, elke) hamerke up pa 

nija londe in ths. nija londes riuchtum (rechtsgebieden) ths. grietman to wandliane 
(wisselen) ijth Sinte Johannes dei to midde someres elkis jeris. Thene dijkstal 
thi grietman an sine wara toe nimane etc. Over de voorgestelde datering (1242) 
van Buijtenen, De Leppa 1944 bI. 12 tlm 14. 

, Uitgave Histor. Genootschap te Utrecht 1866 bI. 60: 'Et circumvenerunt 
consules illius anni' en bI. 102 'Die sequinti congregatus est populus quasi vir unllS, 

aderant ibi consules terra' etc. 
5 Rq. 366 vlg. 
, Rq. 328 vlg. 
7 Rq. 283 vlg. Over de datering zie men 'De Abdij to Wit.tewierum' door Aem. 

\\". Wijbramis 1883 uI. lü4 111. li9 ell uI. 171 1It. 3. 
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de opname van het 16e Algemene Landrecht in de Keuren van Langewold 1 

resp. van het 6e Landrecht in die van Hunsingo 2. Dit laatste zou weer 
een aanwijzing kUIUlen opleveren, dat de Keuren en Landrechten in de 
eerste helft van de 13e eeuw dateren. 3 

1 Rq. 374. 
IRq. 330 art. 32. Thi federia andti nevakind tha dele hiara elderes god ase 

thet sexte londriucht wise (vgl. boven bI. 61 en nt. 2). 
Go8ses, Deensche Heerschappijen in Friesland gedurende den Noormannen· 

tijd (Meded. Kon. Akademie van Wetenschappen, Afdeel. Letterk. dl. 56, Serie 
B no. 4) bI. 22 : Opstelling 17 Keuren 'zeker niet vóór de 12e eeuwen zoo al in, 
dan niet laat in de 13e eeuw'. 



BIJLAGE 1 

(14) 91 Juli 31 

Den eerbaren Rioerd Wibis gretman toe Westermer mey syn mederoch
teren friondelic gescreuen. 

Wytet guede frionden als Rioet·d Wibis gretmen in Westermer mey 
joen mede riochteren hoe dat Bouua Jouka zoen ende Doed Ogha wyft" 
wse borgers ws clagelic te kennen habbet jouwen dat Oeds Wika zoen 
hyram ende hyra gueden hat bysoth ende bycommera om misdeda deer 
Claes scomaker deen scolde habba oen een kw deer hy halla hath wt 
jemma land etc. Ende ist seck dat wse borg hers Oeds nen andert brengen 
soe sint hyra gueden foerberd Hwerom wijt jemma letit (wita) dattet 
ws seer fraemd tinckt dat jemma wse borgers hyra lyf ende gueden 
becomriet om oerlioda misdeda buppa den gaerleger deer jemma ende 
wy bytwiska habbet dat nemmen orum hagera schil becomria dan op 
een sliochten eed deer wse borgers fors. naet schaen mocht, men hya 
mosten hyra gueden hier toe buppa staen leta ende forwilkerrya, deer 
jemma ondersitteren , nae in ws sted schyn is. 

a Aldus tinckt ws ney jemma selues deda deer wse borgers schyn is, 
dat jemma den gaerleger habbet in britzen Ende ws een exempel jouwen 
hat wy jemma ondersitteren weer schildich sint t.oe dwaen ft"oerd Jeet 
wyt jemma wyta dat wy Claes aft" freget habbet om dae kw hoe dattet 
deer om is Alsoe dat hy seidt dat dae kw Godes ende syn is, ende willer 
syn foet by setta, datter dae kw nemmen oen seilden hlaest hat als jemma 
hem wr scryuwet Ende ist seck dat hem emmen mey riocht in ws sted 
wil oen sprecka het sie van hat sec ken datte(t)se, hij wil hem andria mey 
riocht ende wil dae kw setta in riochtera wel'. 

b Hwerom dat wy op jemma sint bejerriende dat jemma wse borgers 
gueden willet fry leta ende nemmen om oers secken toe becomrien Ende 
ist seck dat emmen Claes fors. oen wil sprecka alsoe als hy wr anxta ende 
frees syn liues ende scaed syns gueden in jemma land naet comma toer, 
dij com in ws sted wy willen hem gued riocht dwaen dwars wr nacht 
Ende hwa dat compt ende hem wil oen sprecka dy schil habba een frij fest 
sicker gheleid wt ende tho huus. 

c hier in guede frionden dwaet dat beste om alle quaed toe formyden 
op dattet ws naet van ne den is jemma ondersitteren weer toe biletten 
ende to bysetten deer dan mara quaeds wt comma mocht deer ws leed 
weer kenne God deer ws wil sparie zillich ende sond in freden Ende oft" 
jemma den gaerleger willet halda allsser sigla is twiska jemma ende ws 
dan naet, der fan bejerrie wy een scriouen andert by brenger des breuis 
Scriouen onder ws steds secreet op sinte Peters jond ad uincula anno XCI. 

Riocht ende reed der sted Snits. 

1 O.Fr.O. ~ipma III uI. 2l:l. 



BIJLAGE 

Aan den eerbaren Rioerd Wibis grietman te Westermeer 1 met zijn 
mederechters. 

Weet goede vrienden als Rioerd Wibis grietman in Westermeer met 
Uw mederechters, hoe dat Bouwe zoon van Jouke en Doed vrouw van 
Oege, burgers van onze stad, ons klagelijk te kennen hebben gegeven, dat 
Oeds de zoon van Wilke hun 2 (ten hunnen nadele) hun goederen heeft 
afgenomen en daarop beslaggelegd van wege misdaden, welke Klaas 
schoenmaker gedaan zoude hebben aan 3 een koe, welke hij uit uw land 
heeft gehaald etc. En komt het 4, dat onze burgers Oeds niet antwoorden 5, 

dan zijn hun goederen verbeurd. Reden waarom wij U laten weten, dat 
het ons zeer vreemd dunkt, dat gij bij onze burgers hun goederen inbeslag 
neemt 8 van wege andermans misdaden zulks in strijd met de gaarlegger, 
welke gij met ons hebt gesloten 7, inhoudend, dat niemand een ander 
hooger mag bekommeren (beslag leggen) dan om een eenvoudige eed 8, 

welke bepaling onze vno burgers niet mocht schaden, maar zij moesten hun 
goederen in strijd met die bepaling laten staan en daarvan afstand doen 9, 

hetgeen aan uw ingezetenen nooit 10 in onze stad is overkomen 11. 

Derhalve zijn wij van oordeel, dat gij volgens uw eigen daden, welke 
onze burgers zijn aangedaan, de gaarlegger hebt geschonden 12 en ons een 
voorbeeld hebt gegeven, hoe wij uw ingezetenen weer (van onze kant) 
schuldig zijn te behandelen. Verder laten wij U weten, dat wij Klaas 
afgevraagd hebben om die koe, hoe het daarmee is gegaan. Zooals hij dan 
zegt, is de koe van God en van hem en hij wil er zijn voet op zetten 13, 

1 Dorp in de grietenij HlI8kerland. Behoorde tot de Hasker Fijfgaen, v. Richth. 
Unters. 11 707. 

2 Hyram: dat. plur. 
8 oen = on, met betrekking tot. 
, Geschiedt het enz. 
ti Niet in rechte in Westermeer verschijnen om zich tegen het beslag te 

verdedigen. 
• Letterl.: hun lijf en goederen in beslag neemt d.w.z. de goederen aan en bij 

hen bevonden. 
Bedoeld is die van 1487 (O.Fr.O. Sipma II 154 regel 4 van boven) alwaar 

de 'Fijf ghaen' worden genoemd. 
8 De beklaagde kan de goederen met een onschuldseed van 't beslag bevrijden. 
• 'Forwillekeria' Holth. bI. 130. 

10 Nae = ne = nunquam. 
11 Skia = geschieden. 
12 Inbreuk op hebt gemaakt. 
13 'Sijn foet bijsetta'. Vgl. deze uitdrukking in 1481 (O.Fr.O. Sipma 11 91 bI. 121 

sub h): als iemand een ander beschuldigt van zware misdaden, waarop de doodstraf 
staat 'en wolder sijn foet opsetta ende weijgra dat dij jen deer dat wrseijd jer om 
anspritzen wert sijn foet dar thienst toe setten fan dis fors . punten, deer meij 
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dat hij niemand "an wcge die koe iets schuldig is (te betalen) 1, zooals 
gij hem aanwrijft 2. En is het zaak, dat iemand hem in rechte in onze 
stad wil aanspreken ter zake van welk geschil ook, hij zal hem in rechte 
van antwoord dienen, en is bereid de koe in rechters handen te stellen. 

Daarom begeeren wij van U, dat gij de goederen van onze burgers 
zult willen vrij laten en bij niemand om andermans zaken (geschillen) beslag 
zult leggen. En is het zaak, dat iemand Klaas vno wil aanspreken, omdat hij 
uit angst en gevaar 3 voor zijn lijf en schade aan zijn goederen niet in 
uw land durft te komen , die kome in onze stad en wij zullen hem goed 
recht geven dwars over nacht 4. En ieder die komt en hem wil aanspreken , 
die zal hebben een vrij, vast en zeker geleide van en naar huis. 

Hierin goede vrienden doet het allerbeste om alle kwaad te vermijden, 
opdat wij niet genoodzaakt zijn uw ingezetenen van onze kant aan te 
houden en bij hen beslag te leggen, waaruit dan meerder kwaad zou 
kunnen voortvloeien, hetgeen ons leed zou doen: dat weet God, die ons wil 
sparen zalig en gezond in vrede. En Of gij de gaarlegger in acht wilt nemen, 
zooals deze gezegeld is tusschen U en ons dan Of gij zulks niet wilt doen, 
daarover begeeren wij van U een schriftelijk antwoord aan brenger van 
dezen brief 5. Geschreven onder ons stadszegel op St. Petrus avond 
ad vincula anno 91. 

Recht en Bestuur van de stad Sneek. 

schil dij jen schieldich wessa (diegene schuldig zijn), deer naet foetka wil en man 
schil hem riuchta an sijn lijff als mit bijwisa mey (als k!. zijn voet zet en bek!. zulks 
weigert, is deze schuldig en kan bij geleverd bewijs m et de dood gestraft worden). 
Meerdere soortgelijke bepalingen worden aangetroffen in mijn Gemeene Landswarf 
en Hoofdmannenkamer te Gron . 1939 bI. 34 en vlg. en bI. 34 nt 3. 

I Laata, betilJen . 
2 Beschuldigt (zie nt 13). 
3 frees = frase. Vgl. bijv . Rq. 474 art. H: 'duiginga fraan dus IijV<'s '. 
4 Dwersnacht recht doen: over een korte termijn recht doen (binnen één dag 

of 24 uur). 
~ Sneek spreekt de verwachting uit, dat de grietman de teruggave der in beslag 

genomen goederAn alsnog zal bewerkst.Ellligen. 



INDEX VERBORUM • 

Afdelven, 13 
afdobben, 13 
ainlikera (werrena), 25, 39 
anerven, 45 
anticht (simpel), 63, 64 
antyen, 63 
arrestare, 41 
arrestatie, 42, 48 
atten, 38 vlg., 43, 62, 73 
ayndom, 32 

Ban, 36 
bekommer, 42 
bekommeren, 28, 29, 39 vlg., 47 vlg., 75 
bekummering 40 vlg., 45, 48 
beletten, 39 vlg., 48 vlg. 
bereskinse campa, 51 
besate, 40 
besorger, 4 
bewijslast, 11 vlg., 42 
bewijsverdeling (16e eeuw), 62 vlg. 
bezwaring, 45 
biecht, 35 
bigreta, 3 
bigripen, 48 
bihinderia, 42, 43 
bikrenza 43 
biletta, 40, 42 
bireda, 70 
birnse, 57, 61 
biscolden, (biskelda) 20 
bisecka, 3 
bisetma, 42 
bisetta., 40 vlg., 75 
bisweria, 42, 45 
biswering, 45 
bockinge, 49 
bodelgut, 57 
bok ia, 49 
bokland, 49 
brief, 6, 40, 57 
buergarde, 53 
burcuth, 35 
buur (sekere), 58 
bysetta (syn voet), 76 
bysweren, 45 

Campio, 10 

campvechten, 52 
caplond, 49 
captivare, 39 
centenarium terra.e, 54 
clipp ende kase, 57 
consciëntie (op zijn consciëntie zetten),38 
contractbrief, 63 

Dedeth, 50 
dedjuramentum, 51 
deithing, 17, 27, 39, 68, 69 
detinere, 39, 41, 42 
dingplicht, 26 
doembeer, 6 
doemgeld, 6 
doodbuck, 49 
duellum, 50 
dwersnacht, 77 
dyk (diick), 17 
dykstal, 73 
dijkvak, 13, 43 
dynckkamp, 52 

Eed, 7 vlg., 35, 41 vlg., 62, 66, 67 
forma (eth), 20 
simpele (eed), 41 
sliuchte (eed), 30, 41, 43, 75 

eedshelpers, 7 vlg., 32, 52, 67 
eentale, 18 
eenvoudige eed, 41 
eigenerfden, 52 
entgraven, 61 
epene slat 25 vlg., 28 
erfrecht (bewijsregeling), 15, 16 
ethel, 49 

Fara ftette, 16 
favor rei, 12 
fellingh, 70 
ferdban, 45, 47, 68 
fia eed, 9 
foetka, 77 
forma (eth), 20 
forwilkerrya, 75 
fullist, 55 

Ga.erlegger, 43, 46, 75 
ga.erslutingh<:l, 43 

• Slechts een gedeelte van de Friese woorden is in de Index opgenomen . 
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garde, 53 
getuigenbewijs, 63 
gravare, 39, 41, 42 
grondrente, 47 
gijzelen, 29, 42 

Halda (hoIda, bihalda) met dc 12e hanel, 
49, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 
67, 68 

halfeed, 59 
half recht, 8. 58, 59 
haudraf, 12 
heerwere, 46 
helpa (riuchtis), 67 
hield (hilde), 46 
husraf, 12 
huur en verhuur (bewijsregeling), 16 vlg. 
hUllskest., 30 
hUIlslaga, 14, 6H 

lerim, 17 
infestare, 39 
inficiari, 22 
in hal ia, 34 
intaia, 34 
intaiinghe, 33 vlg. 

.Taarmaal, 17 
jechta, 3 
jochtword, 22 vlg. 
jllratores, 7 

Kamp, 9 vlg., 27, 31, :J5, 49, 50, 52 
kampstal, 10 
kellor, 32 
kcre, 6, 7 
kerkoland, 49 
kermegh, 62 
kest, 28 vlg., 41 vlg. 
kestena, 30 
kestono, 30 
kestigia, i, 24 vlg., 3i vlg., 47 vlg., 65 
klacht (slillchto), 41 
kommer, 42 
koningsorkenen, :n, 38, 63 
koop (vóór huur), 46 

Landkest, 30 
landrente, 44 vlg. 
landsan, 46 
landsate, 17, 19 
landwere, 68 
latha, 34 
let. t en, 40, 41 

londbrecma, 13, 61 
londraf, 12 
luidgard, 53, 61 
lijckwey, 68, 7:J 

Maestryen, 43 
manda, 21 
meyde, 6, 29, 52, 62 
molest-are, 39 
momber, 4 
mosdolch, 34 
mundsket, 29 

::-.redkest, 29 
nedskin, 69 
nestera werrena, 25, 38 
nyaerkoep, 59, 60 

Ondersetten, 49 
onfel'd, 4 
ontrochten, 8 
ontsoydbrief, 40 
opthingia, 39 
orkenon, 40, 63 
orkonschip, 63 
ovorwarpon, 63 

Periurius, 8 
procosgang, 22 vgI. 
pugili", 28, 3fi 

Haefworo, 46 
rocht (half), 8, 58, 59 
rocht (vol), 8, 58, fi9, 61 
rechten, 8 
rechtsvoordracht (abstracte), 24 
recidive, 20 
red, 69 
reds, 20 
reddieschap, fi3 
redgon, 73 
redgeva kore, 7 
redscap, 34, 53 
renten, 44 vlg. 
rotho (mith t.ele and rethe enz.), 69 
rotinere, 50 
retsa, 69 
retsia, 27 
riuchta, 11 , 27, 69 
riuchtane, 27 
rusteren, 46 
rymen, 17 
rymtaal, 17 
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Sacramentalis, 7 
sacramentum plenum, 8 
san gueden, 46 
san land, 46 
aanles, 46 
scalc, 51 
sceepkest, 30 
scheydesluden, 19 
schot, 47 
schotplichtig, 13 
seckwird, 22 
seekeren, 58 
seggesluden, 19 
seggeswoorden (simpel seggeswoord), 

41, 42 
sekere buur, 58 
sententiegeld, 6 
seth, 32 
setma, 32, 47 
settinge, 13, 29, 41 
simpel anticht, 64 
simpele eed, 41 
simpel seggeswoord, 41, 42 
simpele woorden, 41 
slat (epena), 25 vlg., 28 
slat (twi halva), 26 
sliuchta wird, 42 
sliuchte eed, 30; 41, 43, 75 
sliuchte klacht, 41 
sliuchtes sidze myt wirden, 47 
soenman, 7 
soudy (soldya), 45, 47 
spoliare, 39 
stowia (eed), 48 
stratenschenners, 13 
strid, 31 
subjectverwisseling, 18, 26 
suthermuda, 45, 72 
swette, 42 
swigen (opleggen), 54, 55 
swigen (toewijzen), 58 

Tale en wedertale, 22 
teilgeständnis, 20 vgl. 
tele (twira, thredda), 28, 29 
ticht (anticht), 63, 64 
toeven, 40 
tokuma, 26 vlg. 
tolvasaun, 14 
twihalve, 11, 26 

Uetene, 5 
uitinge, 5 
unriuchta, 11, 12 

utane (thi), 4 
utbelden, 51 
ute (thi), 3, 4 
uterdik, 17, 53, 54, 58 
uter stef, 50, 51 
uter stef and uter strid, 50 
uter strit, 50 vlg. 
uter strid and uther ethar, 50 
utha, 4 
utheren, 5 
uthingen, 4 
utigen, 4 
utinge, 4 
utink, 4 
utria, 5 
utzijlen, 55, 56 
uyterste, 4 
uytigen, 4 
uytsprong, 3, 4 
uwthen, 5 

Verval (van huur), 18 
vindicare, 50, 54 
voersprake, 56 
voleed, 8 
vol recht, 8, 59 
vooreed, 8, 20 
vorswyghen, 57 vlg. 
vorwillecort redger, 7 
vredebrief, 47 
vrijheidsberoving, 19 

Waerdey, 32, 43, 70 
waerman, 15 
wanandert, 70 
wanwerk, 13 
warf, 17, 69 
wassen (lieden), 61 
weddia (dat wrtiuch), 37 vlg. 
weerman, 70 
weerwird, 23 
wenden, 34, 37, 71 
werdmon, 35 
werrena, 25, 38, 39 
wilkeerde (wilcoerde) redger, 7 
willekeur, 9 
wincopisluden, 19, 40 
winninghe, 43 
witheth, 50 
withjuramentum, 50 
woorden (simpele), 41 
wra, 47 
wrtiuch, 37 vlg. 
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