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N-iKAAT-BOES DEIL IX. I

NIEUWE

STATUTEN VAN BATAVIA.

Nadat de Gouverneur-Generaal, A. van Diemen, op den
B»ten Juiij 1642 aan de on zijnen last zamengestelde Statuten
van Batavia kracht van wet had verleend, dacht in Indië,
voor zoo verre blijkt, gedurende ruim 70 jaren niemand aan
eene aanvulling of omwerking van dien arbeid, hoezeer de
behoefte daaraan niet zelden gebleken moet zijn.

Uil Nederland kwam de hiertoe noodige sloot en wel bij
de missive van Heeren XVII n(n van 9 Julij 1715, waarin
dezen o. a. schreven: »ondertusschen ordonneeren wy, dat
»UE. de Statuten van Batavia door een bequaam persoon,
»soo veel der zoude mogen syn geëmaneert tol deese legen-
■woordige lyd toe, in goede ordre en onder haare ltelioorlyke
"tiluls laaien redigeren en uytschryven en ons een exemplaar
•of twee daarvan toekomen, om by ons nagesien en vervol-
»gens geresolveert te werden, of deselve hier te lande of wel
»op Batavia sullen laaien drukken".

Deze brief moet uiterlijk in het voorjaar van 1716 te Batavia
ontvangen zijn, maar toch duurde het tot den 3'1"1 November
van dat jaar, alvorens de Gouverneur-Generaal, van Swoll, in
Rade van Indië voorstelde Mr Willem van Egten (of Echten)
en M r Abraham Alewijn, leden in den achtbaren Baad van
justitie des kasteels Batavia, te belaslen met het door Heeren
XVIIn( " verlangde werk.

Bij missive van 30 November 1716 gaf de Indische Begering
van deze opdracht kennis aan het Opperbestuur, daarbij voe-
gende: »men sal nae het absolveeren van dat werk niet ver-
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«suymen Uw Ho. Aglb. eenige afschriften daer van te laten
«toekomen, nevens onse gedagten over liet drucken van dat
«werck, alleen omme Uw Ed. Ho. Agtb. lot narigt te konnen
»dienen; en soude voorsz. commissie al vroeger syn aengelegt,
•indien niet den E. Alevvyn tot nogh toe met den dienst van
«advocael fiscael van India ware gcoccupcert geweest en syn
•E. sigh daerloe nae het afleggen van dat ampt eerst ten
«regten sal konnen appliceren".

Aan de heeren van Eglen en Alewijn wenken of voorschriften
te geven nopens de wijze, waarop zij hunne taak moesten
opvatten, zulks kwam de Indische Regering overbodig voor;
maar toch bleek eerlang eenige voorlichting noodig te zijn.
Want in de vergadering der Hooge Regering van 22 April
1717 werden goedgekeurd de antwoorden, door den fiouver-
neur-Generaal ontworpen op vragen van de gecommitteerden
met betrekking lot hunnen arbeid. Hoe die vragen en ant-
woorden luidden, blijkl niet.

Deze antwoorden bevredigden de gecommitteerden niet ge-
heel, weshalven zij zich in Junij 1717 op nieuw met een
«opstel ofte geschrift" lot den Gouverneur-Generaal wendden,
waarop, in gevolge besluit der Hooge Regering van den 25!,en

dier maand, hun is te kennen gegeven, dat zij bepalingen van
personelen of temporden aard in de door hen Ie redigeren
Statuten niet behoefden op te nemen, met aanbeveling echter
»om van alle sodanige Ie houden een kort, doch compleet
«register, dewyl dat met weynig moeyte sal konnen geschieden
»en daar aff in der lyd omtrent diergelyke gevallen ligt en
«nut sal konnen werden getrocken".

Eerst zeven a acht maanden na hunne benoeming kwamen
alzoo de gecommitteerden met eene kwestie voor den dag,
welke reeds in de eerste week na hunne benoeming opgelost
had moeten zijn en eigenlijk kwestie was. Voor hunnen
ijver pleit zulks niet, evenmin als voor hun doorzicht. Waar-
schijnlijk was 't hun slechts te doen om tijd te winnen en
den schijn aan te nemen, alsof zij werkelijk hunne taak ter
harte namen.
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Of hel door de Regering verlangde «compleete register"

tot stand is gekomen, wordt niet vermeld; ook niet, in hoe
verre van Egten en Alewijn overigens aan hunne opdragt
hehben voldaan. Waarschijnlijk hebben zij de zaak niet veel
verder dan tot eenige voorbereidende resultaten gebragt. En
zulks is te meer waarschijnlijk wegens den geringen ernst,
waarmede de Indische Regering zelve de revisie der Statuten
toenmaals opvatte, zooals blijkt uit hare resolutiën van 24
December 1720, waarbij zij o. a. gelastte zekere regeling van
de erfenissen ab inteslato bij Cbinezen (') niet — zooals men
zoude verwachten, — in de nieuwe Statuten op te nemen en
te verwerken, maar eenvoudig die regeling, volgens gewoonte,
achter de Statuten van v. Diemen te voegen.

Van Egten leed dan ook in December 1720 aan eene
•quynende" ziekte, waaraan hij nog ruim drie jaren zoude
lijden, en Alewijn kon zijn advocaat-fiscaalschap niet kwijt
raken. —De laatste stierf op den 4dcn October 1721 en de
eerste vermoedelijk in 1723.

Zij werden als reviseurs der Statuten niet vervangen en
met bun dood nam levens de eerste periode der herziening
van de Balaviasche Statuten een einde.

Ruim 30 jaren later, in 1752, bragl de Gouverneur-Generaal,
Mossel, — naar liet schijnt, proprio motu, — de zaak weder
°p het tapijt en wel in de vergadering van de Hooge Rege-
ring, gehouden op den 28sle " April van dat jaar.

In deze vergadering werd »op de propositie van den heere
Gouverneur Generaal verstaan de Statuten deser stad, welkers
euenstellinge, ingevolge d'ordre der Edele Hoog Aelilh. heeren
Majores by derselver generale missive van den 9™ July anno
1715, by de resolulien deser regeering van den oen November
1716 en 6 December 1718 ( 2) aan expresse gecomniilleerdens

(') Plakaatboek IV, 149.
{*) In de resolulien van laatstgemelden datum is nicls omtrent de Statuten te

binden.
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uyt den Raad van justitie deses casteels is opgedragen, dog
niet of maar voor een kleyn gedeelte ter uytvoer gebragt, te
late» revideeren en amplieeren met alle de statutaire wetten
en bevelen, zedert d'eerste te samen stelling in anno 1642
gemaakt en by placcaten, ordonnantien, advertissemcnlen,
resolutien ofte andere papieren te vinden, en deselve alle in
goede ordre en onder behoorlyke tituls te doen redigeeren,
mitsgaders daar toe te commitleeren:

de secretaris van gemelde Kade, Jacob van der Sleydeu,
de secretaris van Scheepenen, Pieter Greving, en
de geheymschryver van den heere Gouverneur Generaal,

Christiaan Lodevvyk Senll',
ten eynde, nadat van alle fauteu gezuyverl en effen geslelt
zullen wesen, aan dese Regeering ter resumtie en correctie
of alteratie gepresenteerd en, nadat daar omtrent het nodige
zal verrigl wesen, iu druk uytgegeven te werden, ter narigt
van een iegelyk".

Rij haren brief van 30 December 1752 gaf de Indische
Regering hiervan keunis aan Heeren XVIInen

, onder bijvoeging,
dat »de vorige justilieele commissien in 't riet gelopen waren,
«hetwelk men van dese niet verwagt, als zyndè reeds wer-
»kelyk aan de gang".

In antwoord hierop schreven Heeren XVII""1 by hunne
missive van 10 October 1754: »UE. hebben wel gedaan die
zaak [het effenstellen der Statuten] weder by der hand Ie
doen neemen en dezelve tot deze tegenwoordigen tyd toe in
ordre te doen brengen, hetwelk gedaan zynde, zullen UE. ter
voldoening aan de ordres, by onse missive van 9 July 1715
vervat, ons een exemplaar of twee daar van moeten overzenden
om, by ons nagesien zynde, vervolgens geresolveert te werden,
of wy dezelve hier te lande of te Batavia sullen laten drukken.
Dog, nadien hetzelve zoude strekken ten nutte van 't gemeen
en in die Statuten vele zaken voorkomen, als instruclien,
formulieren, elc, die het gemeen niet concerneeren, zoo ver-
wagten wy, dat de gecommilteerdens tol die zake, en ook UEdc

by resumtie, daar op het vereyschte reguard zullen neemen".
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Voorloopig behoefde de Indische Regering aan dien last niet
te voldoen. Want het «aan den gang zyn", waarvan zij in
in haren brief van 50 December 1752 melding had gemaakt,
moest cum grano salis worden opgevat. Eerst 14 jaren later
was de redactie der nieuwe Statuten zoo verre gevorderd,
dal deze door de Hooge Regering in behandeling kon worden
genomen.

Nadat van der Sleyden, Greving en Senff ongeveer 29
maanden op hunne wijze »aan den gang" waren geweest en
niets van zich lieten hooren, vond de Gouverneur-Generaal,
Mossel, noodig te onderzoeken, hoc 't met de zaak stond.

Die stand bleek allertreurigst te zijn. Onder elkaar hadden
de drie gecommitteerden hunne laak verdeeld, zoodanig, dat
van der Sleyden uit de resolutiën van de Hooge Regering
zoude colligeren de statutaire orders van 1642 t/m 1679,
Greving die van 1680 t/m 1716 en Senff die van 1717 »tot
"dat deze commissie zoude zyn geabsolveert".

Van der Sleyden beriglte onder dagteekening van 14 Fe-
bruartj 1754, dat bij »lot zyn sensibel leedwezen daar mede
tot nog toe niet verder heeft kunnen voortspoeden dan tol
den jare 1658, vermits de continueele bezigheden zyner waarlyk
oinhragieuse bediening hem weynig, ja genoegsaam in het
geheel geenen tyd overlaten om by dage daartoe te kunnen
vaceeren en hy hel ongeluk heeft van sedert 5 a 4 jaren
herwaarts zodanig zwak van gezigt te zyn geworden, dat hel
leesen en schryven by bet kaars ligt hem ten uytersten
moeyelyk vald en op den duur ondocnclyk is".

Senlf deelde den 12** Julij 1754 mede, dat hij »met dat
"werk wel een begin gemaakt, maar egter nog weynig off
"niets uylgevoerd" had Eene borstkwaal belette hem «eenige
"dagen agter een, veel min des avonds, slyf door te sitlen
"onder de grootste incommodileyt van benaauwlheden". Ook
was hij genoodzaakt geweest de weinige vrije uren, welke
hem overschoten, »ten dienste van andere menschen te he-
"Sleeden om daar uyt een eerlyk middel van beslaan te
"vinden, hetgeen ik in den dienst van de E. Comp" nog
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»raaar althoos zeer sober en van my selven in 't geheel niet
«gehad heb".

Greving had zijne taak tot het jaar 1694 afgewerkt, maar
schreef ook, dat hij «over dag weynig tyd over heeft om
«aan dal werk te gaan, mitsgaders daarenboven ondervind.
»dat zyn gezigt door het menigvuldig schryven by de kaars,
«zeedert desselvs tedere jeugt aff, zodanig is verswakt, dat
»hy nu 't sedert ruym twee jaren niet meer in staat is
«geweest om by avond te kunnen leesen of schryven".

Van der Sleyden en Senff verzochten »instantelyk" van de
hun opgedragen commissie ontheven te worden, aan welk ver-
zoek de Hooge Regering den 20stcn Augustus 1784 gehoor gaf.

Greving bleef met zijne laak belasl, omdat hij «door zyne
»g'adhibeerde yver met synen lax, by partage van dat werk
»onder hun gemaakt, het meeste gevordert" was.

Hem werden toegevoegd:
Mr Willem Arnold Alting, koopman en geheimschrijver van

den Gouverneur-Generaal;
Pieter Haksteen, koopman en secretaris van Schepenen; en
Mr Maurits Theodorus Hilgers, koopman;

aan welke vernieuwde commissie «ernstig" werd aanbevolen
»sig met yver, applicatie en voortvarenlheid in die commissie
»te quyten, ten eynde dat nuttig en zo zeer nootsakelyk werk
«eenmaal g'absolveert werde".

De eerste, die aan deze tweede commissie ontviel, was het
eenige van de oorspronkelijke commissie overgebleven lid,
Pieler Greving, in wiens plaats op 30 Julij 1756 benoemd
werd Michiel Romp, Bailluw van Batavia.

In December van hetzelfde jaar kreeg Alting zijn ontslag
om vervangen te worden door Willem Fockens, opperkoopman
en geheimschrijver van den Gouverneur-Generaal, die op zijne
beurt den S' 1,, n Junij 1761 vervangen werd door Jacobus
Johannes Graan, opperkoopman en gewezen eersten gezworen
klerk ter generale secretarie.

Romp, Hilgers en Haksteen werden in 1761, 1762en 1765
extra-ordinaire leden in den Raad van Indië en als leden der
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commissie tot herziening der Statuten niet vervangen, zoodat
ten slotte Craan alleen overbleef.

Het behoeft geen heioog, tlal eene commissie, wier leden
telkens veranderen, weinig tot stand kan brengen, Vooral
wanneer de taak dier commissie is het zamenstellen van een
wetboek, — iets, dat zooveel mogelijk het werk van één man
behoort te zijn.

In Craan had eindelijk, na jaren lang sukkelen, de Indische
Regering de persoon gevonden, die het beoogde doel zoude
hereiken. Wel had hij »eene swakke constitutie", tengevolge
waarvan hij »de laborieuse en moeyelyke dienst van eersten
•geworen clercq ter generale secretary", welke hij «gedurende
•een geruymen lyd van meer dan 9 jaren met veel accura-
tesse en yver hadde waargenomen", niet langer kon vcrrigten,
maar hij behoefde geene andere betrekking te vervullen en
kon al zijnen lijd en alle zijne krachten wijden aan de her-
ziening der Bataviasche statuten.

Bij zijne benoeming in Junij 1761 schijnt de Indische Begering
begrepen te hebben, dat eerst toen de zaak ernst begon te
worden. Want te gelijk met de opdragt »het verder helpen
•effenstellen en absolveeren der Statuten" gelaste de Begering
hem «alvorens aan deese regeering te suppedileeren een distinct
•en naauwkeurig berigt van de by haar successive g'ema-
•neerde placcalen, ordonnantien en verdere statutaire ordres,
•welke hy vermeenen zal nog van dienst en gebruyk te zyn,
•en welke niet, ten eynde vervolgens mede aan deeze tafel
•geresumeert en in nadere deliberatie genomen te werden,
•om dus eens in een geschikte ordre gecolligeert te krygen
•de sodanige, die van applicatie zyn en in vigeur konnen
•blyven".

Nadat men Craan gedurende een paar jaren rustig had
laten voortwerken, dreigde Item en zijnen »voor een goed
•gedeelte liereeds g'effectueerden" arbeid een groot gevaar.
Want opgezweept door de »zoo nadrukkelyke recommandatien
•der Heeren Meesteren legen alle onnodige dienaren", gaf de
Gouverneur-Generaal, van der Parra, in de zitting der Hooge
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Regering op 12 September 1763 in overweging, «of men den
«opperkoopman, Craan, met zyn werk zoude laten voortgaan
»en hem uyt dien hoofde als werkelyk geëmployeerd aan-
«merken, dan wel die commissie intrekken en hem, als buiten
•functie zynde, emploiahel verklaren tot eenig open vallend
«opperkoopmans-ambt".

Gelukkig waren de Gouverneur-Generaal en Raden van Indië,
naar het schijnt, eenparig van oordeel, »dat het jammer zoude
»weezen een werk als het vervolg der Bataviasche Statuten,
«waaraan zoo lang gearbeid is en waarvan een ieder zo veel
»nut trekken kan, te staken, nu het byna voltooid is".

Aan Craan werd daarom gelast zijne commissie «binnen
«den tyd van nog een jaar, van heeden af te rekenen, ten
»eynde te brengen", zullende hij inmiddels beschouwd worden
als een opperkoopman «buiten employ".

Als een trouw en naauwgezet ambtenaar diende Craan op
den bepaalden tijd (10 September 1764) in een «alphabetisch
«recueil van alle vigeerende placcaalen, ordonnancien, regle-
«menten en verdere permanente ordres, met aanteekening van
«de periode, die men door uytlaatingen of hyvoegingen zoude
«dienen te rectificeren", loopende lot uit0 Augustus 1764.

Eindelijk, na ongeveer 47 jaren, — ruim 122 jaren na de
vaststelling van de oude statuten, — was alzoo de Regering in
het bezit van een stuk, dat als basis kon dienen voor verdere
overleggingen. Maar nog zoude hel twee jaren duren, voor dat
zij was, waar zij wezen moest.

Zij zelve maakte dan ook al zeer weinig spoed met de
afdoening dezer zaak. Want, in plaats van het op 10 Sep-
tember 1764 door Craan ingediende recueil ter tafel te brengen
in de vergadering van den llden September daaraanvolgende,
wachtte de Gouverneur-Generaal, van der Parra, daarmede
ruim twee maanden en wel lot de vergadering van den 26stc"

November, om daarin ter zake niets anders mede te deelen,
dan «dat dit recueil, naar het aangeteekende by de resolutie
»van den Sl" Juny 1761, in volle vergadering zoude moeten
«gevisiteerd worden, doch dat het jugement over diergelykc
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"zaaken, waar van liet ondersoek niet zonder consuleering
"van de menigvuldige pagiercn zoude kunnen geschieden,
"best voegde aan eene commissie van één of twee leden
"deezer tafel, die bevorens lot het colligeren van dezelfde
"Statuten waren geëmployeert".

Naar aanleiding hiervan werd het uitbrengen van een prae-
advies over Craan's recueil opgedragen aan de buitengewone
'eden in den Naad van Indië, Haksteen en Alting.

Haksteen werd den sdl'"5 dl'" Februarij 1765 benoemd tot Gou-
verneur en Directeur ter kuste Koromandel, waarom zijn
c°llega, de Raad-extra-ordinair, ïaillefert, den 12d'" Februarij
daaraanvolgende verzocht werd met Alting het hewuste prae-
advies uit te brengen.

n Met groote tusschenposingen van tyd, namenllyk van ö,
'4 of 7 dagen en alteniets ook wel van twee en drie weeken"
onderzochten ïaillefert en Alting hel product van Craan's
arbeid, doch waren desniettemin op den 29slin Augustus 1765
met een »zeer volumineus" rapport ter zake gereed, waar-
omtrent in de resolutiën der Hooge Regering van 5 September
1765 is aangeteekend, dal »hel met de daar loe gehorende
"bylagen onder de Heeren Leden" zoude «rond gaan".

Doordien het concept van Graan slechts voor een klein
gedeelte bewaard is gebleven en in hel rapport van Taillefei t
en Alting telkens naar dat concept verwezen wordt, is bedoeld
r appor( op vele plaatsen onverstaanbaar geworden. Zoowel
daarom, als om zijn groolen omvang is het ongeschikt om
"ier te worden ingelaschl. Voldoende zij daaruit aan Ie tee-
kenen, dat de stellers »oninogelyk" lijd konden vinden om
bet concept »tegens alle d'origineele stukken te confronteren",
weshalve zij »meestlyds op de trouw en accuratesse van
"d'excerpaleurs, die zy geen reden gevonden hebben in Jt minste
"te verdenken, ten vollen gerust" hadden. Zij vonden Craan's
arbeid »wel waard om als een nut en geriefelyk samenstel
"Van wellen en permanente beveelen van allerley aard, dcse
"Stad, mitsgaders de politie en justitie van deselve, ja zelfs
"den dienst en de huyshouding van de Comp e concerneerende,
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»in wesen Ie blyvcn", maar om «daaraan de gedaante van
neen wel geschikt stads wetboek dan wel versameling der
•Statuten of plaatselyke wetten, reglementen en ordonnaniien
»te geven" moest die arbeid «noodsakelyk in een andere
«vorm werden vergoten". Zij gaven dien vorm aan, welke in
de nieuwe Statuten bewaard is gebleven. Overigens waren
zij van oordeel, dal, in gevolge bet voorgeschrevene bij de
missive van Heeren XVII 1""" van 10 October 1754 (wat aan
Craan niet schijnt medegedeeld te zijn), «een groot gedeelte
«van hel recueil zal moeien uylvallen".

«Den draad of de [alphabelische] schikking der collectie"
van Craan volgende, stelden zij allerlei wijzigingen, verschik-
kingen, enz. voor, te veel om hier op Ie sommen. Ook vulden
zij die «collectie" aan met alles, wat tusschen uit0 Augustus
1764 en 29 Augustus 1765 ter zake dienstig was bepaald.

Het rapport van ïaillefert en Alting bleef van 3 September
1765 tot Maart 1766 «onder de Heeren rond gaan", waarna
de rapporteurs den 20slen Maart 1766, overeenkomstig hun
aanbod, verzocht werden Craan's arbeid «te verschikken met
«aan 't hoofd van 't werk te laten komen een placaat, by
«wege van introductie, zoo als by de eerste Statuten gevonden
•word, en vervolgens verdeeld in zoodanige hoofddeelen, als
«door haar Ed s [Taillefert en Alting] opgegeven werden en
"ineerendeels uyt de oude Statuten overgenomen zyn; met
»byvoeging van zodanige, nadere, statutaire wetten, als voor
«de voltooying van 't ganschc werk zedert Augustus 1765
«genomen zyn of nog mogten genomen worden, onder dank-
«lwtuyging voor Haar Ed s tot dus verre genomen moeylens
«ten aanzien van dit zeer uytgebreyde, ten hoogsten nuttig
• werk".

«Vervolgens tol byzonderheden komende", vond de Indische
Regering op gemelden 20s,en Maart 1766 goed, «alles te ani-

"plecleeren, wat meermelde gecommitteerde Heeren by't rap-
«porl proponeren, in zoo verre bier na niet anders blyken
«zal, omdat — schoon ook al in 't een of ander geval door
«verschikkingen en veranderingen van de oude Statuten afge-
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«weken werd, — 'er log de nadere goedkeuring der Heeren
•Meesteren op moet verzogt worden of door de veranderde
'tyden en omstandigheden zulke van zelfs sprekende verschik-
•kingen zyn, dat 'er geen bedenkingen tegen vallen kunnen,
"gelyk Hunne Edele Hoog Agll>. uyt het gedagte rapport zelve
•zullen gelieven te ontwaren, dan wel de goede intenlien vol-
"leedig zullen ontdekken uyt het samenstel, dat meermelde
"Haar Ed' staan by een te brengen, geconfronteerd zynde
•tegen het oude samenstel der statutaire ordres".

Overigens nam de Hooge Regering naar aanleiding van het
rapport de beschikkingen, welke onder 20 en 21 Maart 1766
zijn medegedeeld (').

Vijf maanden later waren ïaillefert en Alting, die niet zoo
treuzelden als velen hunner voorgangers, met hunne nieuwe
taak gereed, waarna zij op 4 September 1766 het navolgende
rapport aan de Regering aanboden

»Ry Uw Hoog Edelens g'eerd besluyt van den 20cn Maart
deses jaars aan de ondergetekendens opgelegt zynde de door
den opperkoopman, Graan, by een gebragte versameling der
plaatselyke wetten, instellingen en gebruyken, zo by placaten,
ordonnantien, reglementen en resolutien, als andere documen-
ten vervat, in zodanige ordre te brengen, als vereischt wierd
oin daar aan het gedaante van statuten of een plaatselyk
wetboek Ie geven, met byvoeging van zodanige nadere statu-
taire weiten, als zederl Augustus anno 1765 beraamd zyn of
oog beraamd mogten werden, hebben w'eindelyk d'eere U
Hoog Edelens een ontwerp van dat werk, met kantteekeningen
en een alpbabetisch register voorsien, hier nevens eerbiediglyk
aan te bieden en teffens verslag te doen van onse verrigtingen
daar omtrend; in de eerste plaatse aanhalende, dat, schoon
Uw Hoog Edelens voorschreven resolutie en die van den 21en

derselve maand geene uytdrukkelyke vermelding maken van
de door ons, op het einde van ons vorig verslag-schrift van
den 29™ Augustus des voorleden jaars versogte qualificalie

(') Plakaatboek VIII, bladz. 104—123.
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om zodanige repetitien ofte andere gebreken in styl of schik-
king, als onse opmerking, by bet nalesen van bet voorschreven
recueil, mogten ontslipt wesen, op de best voegelykste wyse
te mogen verhelpen, vv'ons des niet te min verheelden, uyl
de generale amplectatie onser voorstellen, voor zo verre by de
gehoudene besoigne van ons eerste rapport niet anders komt
te blyken, te mogen afneemen, dat zulks met hare g'eerde
intentie over een komt en als iets, dat, om zo te zeggen, van
selfs sprak, aangemerkt is, waar op wy dan ook zyn te werk
gegaan, zonder nodig t'oordeelen alle de byzonderheden van
dien in desen van stuk lot si uk op Ie lellen, mcenende genoeg
te wezen de zulke bekent te stellen, die van eenig hyzonder
gewigt of speculatie zyn, of wel als veranderingen in bel
eerste plan kunnen aangemerkt werden, als daar zyn:

dat w'in stede van de twee afzonderlyke boofddeelen van
officieren van justitie in V gemeen en geweldigers en dienders
of kaffers te maken de sloffe, die deselve moesten bebelsen,
onder eenen tilul van officieren van justitie, nevens hunne
onderhorige gcregts dienaars verhandelt hebben, also ver-
scheide wetten en beveelen, betrekking lot beide hebbende,
niet wel, zonder in onnutte herhalingen in zoo een uylgebreid
werk Ie vervallen of verlamming en duyslerheid te verwekken,
konden gesplist werden;

in plaats van de geprojecteerde lituls van tuyn-, boom-,
bosch- en straat schenden/ en diefstal en fraudatien genomen
tuyn-, boom- en bosch schendery, nevens straat schender;/,
diefstal en fraudatien, om dat de nauwe connexie, welke si raat
schendery met diefstal heeft, zulks natuurlyker deed voor-
komen ;

in slede van de rubricq van '/ lazarus huys, tot meerder
duydclykheid gesteld: melaalschen en 'l lazarus huys, vermits
onder deselve ook gesproken werd van de leprosen, die in
dat godshuys niet komen, maar liuyten het selve afgezondert
leven.

Mils de groole extensie van hel hoofdcel van Heemraden
en derselver bediendens, hebhen wy daar van afgescheiden
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en onder eeii aparte titul van keuren aangaande rytuygen,
paarden en wes meer verhandelt al, het geene deselve con-
cerneert en niet enkeld en alleen tot de pragt heirekking
heeft.

Gelyk w'ook onder den titul van gesworenc makelaars
hebben gebragl d'instructie voor de zodanige van den 12en

Augustus 1746, die den Edele Graan schynt te hebben over-
geslagen, vermits 'er thans wel een makelaar, maar geene
die functie werkelyk waarneemende is; dog wy, als naar ons
begryp wel overlegt, naar de omstandigheden, die men toen
beleefde, en de grondreguls, welke te dier tyden in 't oog
gehouden wierden, niel hebben durven uytlaten of 'er in
vervolg, door verandering van tyden en concepten, weder een
gevonden mogte werden.

Onder het hoofddeel van den godsdienst en kerkelyke zaken,
% 7, hebben wy de vryheid gebruykt, op Uw Hoog Edelens
approbatie, van het placaat van den 27 n May anno 1664,
dicteerende, dal d'overheden van Porlugeeseof zodanige andere
vreemde schepen, die niet zorge dragen, dat, buyten speciale
licentie deser regeering, geene Roomse geestelyken aan land
komen, dan wel maar van boord gaan of zig op de rhede
Wet ingeselenen van dese plaats bemoeyen, deselve doopen of
'n eeniger manier tot hunne religie Iragten over te brengen,
hun schepen en ingeladene goederen zullen verbeuren, in zo
verre af te wyken van in stede deeser onderstreepte woorden
te stellen: op eene boete van vyf honderl ryksd', t'elken reise
te verbeuren ten behoeve van den officier, die de calange zal
doen, voor d'eene en de diacony armen voor de andere helfte,
alzo zulks, zo wy meenen, beter, zonder bedugling voor ge-
volgen, kan in 't werk gesteld worden en poenaliteiten te
stellen, die men log beschroomt zou wesen uyt te voeren,
zelden van andere uytwerking is, als dat zy d'achlbaarheid en
net ontzag van en voor den wetgever krenken en in 't voet-
zand helpen.

Omtrend het 14de articul van secretarissen, eersic en ge-
swore clercquen van justitie, zynde ook het 14'le van secie-
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tarissen by 'l recueil, hebben \vy vermeend Uw Hoog Edelens
in bedenking te moeten geven, of het niet goed soude wesen in
stede van de woorden maandelyks of wel wanneer tol een
lamelyke som zal syn g'accresseerl, waar door aan de secre-
tarissen de begroting of beslissing, wat een lamelyke som zy,
schynt overgelaten (e zyn, positif te bepalen het montant,
dat telkens zal moeien overgebragt werden, van de boetens
van defaull, comparuit en verstek, nevens de gelden, wegens
condemnatien en conliscatien len behoeve van de Comp e inge-
komen, en de verbeurde amenden van appel, reformatien, enz.,
of wel de lyd, wanneer den overbreng zal moeien gevolg
neeinen.

Voorts hebben w'op Uw Hoog Edelens goedkeuring by het
14d 6 articul van commissarissen van huwelykse en kleine
gerigts zaleen gevoegl, dat «geene Protestanten zullen mogen
«trouwen met Koomsch-gezinden, buyten uytdrukkelyke bewil-
liging van de hoge overigheid ofte den regter", alsoo wy daar
omtrend niets by de oude statuten bepaald gevonden hebben
en men ten minsten dient verdagt te zyn op middelen om
zorge te dragen, dat de kinderen in de Gereformeerde of zo-
danige andere Proteslantsche godsdienst werden opgebragt,
als waar van vader of moeder hebben belydenis gedaan.

De clausulen van: haar Hoog Mogende regl naar vermogen
Ie helpen mainlineeren, by den eed voor commissarissen voor-
meld en van niet alleen deses stads, maar ook deses ryks
welvaren allesints te helpen bevorderen, verbeelden w'ons in
't geheel niet Ie pas te komen omtrend een collegie, dat,
geene crimineele jurisdictie hebbende, volgens § 2 van sen-
tentien en execulien, zynde het 79 s,e van justitie by't recueil,
niet eens by hare vonnissen de woorden: «doende regt uyt
»den naam en van wegen haar Hoog Mogende", mag laten
invloeyen en welkers jurisdictie zig niet over zaken boven de
tagtig ryksd s uitstrekt.

By de sestigste § van notarissen by 't recueil werd gezegt,
dat, om versekert te zyn, dat al het geene onder dathoofdeel
gestalueerd is, werd nagekomen, d'instrumenlen der notarissen
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alle maanden door commissarissen uyt den Raad van justitie
zullen werden gevisiteerd en g'examineerd, in substantie over-
eenkomende met de in margine geciteerde, genomen resolutie
in Rade van Indie op den 28"1 Maart 1750, oversulks wy
het selve lelterlyk hebhen overgenomen; dan, dewyl zodanig
een onbepaald examen onmogelyk als ter loops kan geschieden
of in zoo korten tyd, als gemelde commissarissen daar aan
besteden, en d'ordre of qualiücatie ten dien eynde, zodanig
blyvende, zoude kunnen occasie geven om de gantsche prolho-
collen der notarissen van vooren Ie doorsnuffelen en dus als
in de geheimen van de gantsche stad te baden, waar toe zig
niet alleen de gemelde commissarissen, maar ook den haar
assisteerende secretaris of gesworen clercq zouden kunnen
geregtigt oordeelen, waar van men nu en dan wel heeft
hooren mompelen, zo hebben w'ons verpligt g'agt Uw Hoog
Edelens in bedenking te geven, of dat articul niet in deser
voegen zoude kunnen vergoten werden:

»En, om versekert Ie wesen, dal alle actens behoorlyk
"genummerl en, zo wel door de nolarissen en getuygen, als
«door de comparanten ondertekent zyn, en hel reglement op
"het klein zegul in opsigte derselvc behoorlyk in agt genomen
»zy, zullen d'instnimenten der notarissen alle maanden door
'•commissarissen uyt den Raad van justitie deses casteels
"gevisiteerd en g'examineerd worden, by welke visitatie en
•examinatie zy dierhalven niet verder visie of lecture >an de
"testamenten en andere actens zullen neemen, als ten dien
"einde vereischt werd, en wel zorge dragen, dat zulks door
»den haar assisteerende secretaris of gesworen clercq mede
«niet geschiede. En, ingevalle te dier occasie misslagen, slor-
"digheeden of overtredingen inoglen werden ontdekt en d'eerste
«niet onmiddelyk kunnen werden gcremedieert, zullen com-
"inissarissen daar van schriftelyk verslag doen aan den Raad,
»ten einde daar omtrend te doen 't geen den aard en het
"gewigt derselve mogte vereisschen".

Voorts hebben wy, in hope van welduyding, by de 20ste

paragraaph van jurisdictie der respeclive collegien van justitie,
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getrokken uyt de resolutie, genomen in Rade van India op
den 29en Augustus 1746 en dicteerende: «delicten, die op
«particuliere schepen gedurende de reise voorvallen, zullen
»op 'l eerst ontmoet weidende Compagnies schip werden
•afgedaan naar den articul-brieP', gevoegl dese ampliatie:
dog geene Compagnies schepen ontmoetende, door de juslilieele
raden der comploiren, daar z'eerst aankomen, of wel door
Schepenen deser stad, zo zy hier het eerste arriveeren en de
misdrijven van zodanigen aard niet zyn, dat, uyt hoofde van
§ 1, voor den Raad van justitie deses casleels gehooren.

Gelyk ook hy het 9llc arlicul van manier van procedeeren,
volgens het welke vrye lieden, die zig aan lyfstraffelyke mis-
daden hebben schuldig gemaakt, domesticq of zonder ketting-
slag of bannissement gecorrigeert werdende, voor het opvangloon
in de ketting moeten geklonken werden, het volgende: of zo
het Europeese burgers mogten wezen, zo lang in hechtenis
werden gehouden; en, als het Comp' dienaren zyn, zullen zy
daar voor op hunne soldye rcehening belast werden.

By articul 9 van confiscatie, boetens en breuken, komende
in 't recueil onder deselve titul en paragraaph, staat, over-
eenkomstig met Uw Hoog Edelens resolutie van den 27"
September 1Ü97, dat het aangehaalde Japans staafkoper by
de Comp e zal aangenomen werden tegens een en twintig
ryksd s de pikol; en onder het hoofddeel van de vrye en
verboden vaart en handel, § 14, zynde ook het 14lle arlicul
van handel by 't recueil, slaat, volgens placaat van den 21en

Maart 1746, dat het accidenteel aangebragt werdende staaf-
koper met de jonken van Nimpho of elders zal betaald werden
tegens dertig ryksd s de pikol, d'onkosten van den invoer voor
den aanbrenger blyvende, die in verre na zo hoog niet kunnen
loopen, dat hy, na aftrek van dien, maar 21 ryksd* zoude
overhouden, 't welk w'alleeu aanhalen tot Uw Hoog Edelens
speculatie, of deselve somwylen uit dien hoofde ook nodig
mogten oordeelen d'eerstgemelde prys zo verre te verhogen
of de laaste te verlagen, dat op een uylquamen.

Hel 15,1(' articul van handel by 't recueil, mede getrokken
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uyt het placaat van den 21en Maait 1746, sprekende van de
opengestelde vaart van en naar Borneo, hebben w'also zedert,
namentlyk in den jare 1747, een coniptoir te Banjermassing
's opgerigt, voor vervallen aangemerkt en daar na het 10llc

,

by ons het 12de articul, ten opsigte van den aanbreng van
peper van daar herwaarts, verschikt.

By hel 41sle articul, betreffende de voliimineuse bestelgoederen,
die, volgens Uw Hoog Edelens besluyt van den 21 eD Maart
'aast verweken, door de schepen, uyt Europa komende, nog
op Bantam, nog onderwegen afgescheept of afgegeven mogen
werden, hebben wy om allen twyfel weg te neemeu, welke
;, ls volumineus bebooren of kunnen aangemerkt werden of
"iet, best geugt Ie stellen: »die zo zwaar of volumineus zyn,
"dal niet door een enkeld man, zouder ongemak, kunnen ge-
dragen werden", als er gene betere bepaling op wetende.

De 44slc § van het selfde hoofddeel zoude, om woordelyk
"ver een te stemmen met het Bstl'8stl ' van schepen van de Gomp e

'■y 'l recueil, getrokken uyt het placaat van den ll en July
anno 1680, moeten behelsen, dat, indien de particuliere goe-
deren, buyten ordre of consent in de schepen van de Comp'
'"geladen, waar van in de voorgaande paragraaplt gewag
fieinaakt is, zouden mogen aangaan en ingenomen wesen by
'"o officier van 't selve schip of iemand anders, daar mede
overvarende, by gestraft zal werden mei de dood, ten mins/en
'«« openbare geesseling, naar exigenlie van zaken; dog, dewyl
''at placaat, in zo verre men weet of nagaan kan, in dit
°psigt nimmer ter uytvoer gebragt en het schier niet te
""enken is, dat ooyt d'inlenlie zoude geweest zyn zo een
Wreede straffe wesenllyk in train te brengen, hebben wy
'" dies stede ecnlyk gesteld, dat zulks dan te strenger zat,
'nnelvn werden gestraft, niet kunnende zien, van wat nut het
2yn kan straffen te stellen, die zo weinig evenredigheid met
de misdaad hebben, dat geen Chris telyke regier in de wereld
"esclve met een gerust gemoed zoude kunnen appliceeren, en
dewelke een ieder dierhalven voor 's hands weet maar bulle-
bakken te zyn.



NIEUWE STATUTEN VAN BATAVIA.18

Omtrend § 1, van specerijen en amfioen in 't bysonder,
overeenkomstig met liet l s,c arlicul van 't recneil en g'excer-
peerd uyt de placaten en resolulien, ia marginc van 't selve
genoteerd, de straffe des doods gesteld zynde op allen handel,
zo wel in olieteilen van speceryen, als de speceryen selfs, en
den regier by hel volgende arlicul, getrokken uyt Uw Hoog
Edelens resolutie van den 22en December 1716, gequaliliceert
zynde omtrend zeer geringe partylies van eenige weinige
ponden geslokenc speceryen eenige tuitigatie te mogen ge-
bruyken, zonder van d'olien te spreeken, waar onilrond deselve
nog meer eigenschap zoude hebbeu, zo agten wy van onsen
pligt Uw Hoog Edelens in bedenking te geven, of het niet
best zoude wesen van beide de quantileiten te bepalen, die
als een gering parlylje zullen mogen werden aangezien, nament-
lyk van op zyn meest vyf 16 speceryen en twintig oneen
oliteyten van ieder zoorl, dan wel meer of minder, zo als U
Hoog Edelens zullen gelieven goed te vinden.

In de eerste § der rubricq van hoevcry en overspel hebben
wy de hier onder gesublimeerde woorden, op Uw Hoog Edelens
approbatie, tol meerder klaarheid bygevoegt.

»Die een eerbare vrouw lot ontugt aansoekt of schandelyk-
»heden voorlegt, zodanig dal daar van in regtcn kan werden

zal arbilralyk, naar gelegentheyd van zaken en
«personen, gestraft werden, moelende alle vrye vrouwen voor
"eerbaar werden gehouden, waar van het tegendeel niet komt
«te blyken";

en § 8 bygcvoegt: »gelyh ook met geesseling en kellingslag
«voor al haar leven zullen werden gestraft alle slavinnen, die
* hares ly fheers of lyfvrouws zoon tol onlugl zullen verleid
"hebben, wanneer d'ouders duur over klagtig vallen en recht
»begeeren", nadien diergelyke gevallen, zoo \vy verstaan hebbeu,
alhier Ie meermalen zyn g'exsleerd, tot groot hartzeer der
ouders ointrend kinderen, die nog in verre na geene jaren
van manbaarheid hadden bereikt.

Belangende Weesmeesteren vermeenen wy, dal de boelens
van non-comparitie, artieul 88 by 't recueil en arlicul 90 by
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de in concept gebraglc nieuwe statuten, als maar lj4 , '/» en
1 ryks<l r belopende, wat laag zyn gesteld en wel zodanige
verhoging zouden kunnen lyden om brutale lieden de pas
te snyden zig door een gantsch collegie te laten nalopen en
het selve zo goed koop te tergen door baar niet te woord te
w'llen staan, als by ondervolgende opstel van dal artictd
te zien is.

"Die omeenige zaken voor Weesmeesleren ontboden werd,
»zal gebonden weseu te compareeren ten dage, hem by den
"bode geprefigeerl, ten ware den diensl van de Comp" zulks
"niet toeliel, dan wel by of zy eenige andere wettige ver-
•schooning hadde, waar van z'als dan mei decenlie den bode
'kennisse zullen hebben te geven, len ware zy goedvonden
"'" persoon of by een briefje baar excuus by den beer pre-
sident te komen maken, en zulks op verbeurte:

»voor d'eersle reise van een halve ryksd' of vier en twintig
"stuyvers,

»voor de tweede twee guldens of een halve gecarlelde
"lucalon, en

"voor de derde vier guldens of een beele gecarlelde ducalon,
'Waar van de executie by de bode van de weeskamer, op
"last van den beer president, gedaan zal werden; en zal
zodanige, ongehoorsame non-eomparant voor de vierde reise

"by den regier gecorrigeerl werden naar gelegenlheid van
zaken".
Voorts neemen wy de vryheyd Uw Hoog Edelens eerbiedig

ln consideratie Ie geven, of de 94s,c §, dicteerende, dat geene
buylen de weeskamer of Bocdelmeesteren, geregtigt

zyi oni te fungeeren als (estamenlaire executeurs ofredderaars
Van nalatenschappen en voogden over minderjarige, ja, selfs
'"el lot executeurs over begravenissen, 10l meerder duydelyk-

e'd en om alle disputen tusscben het eerstgemelde collegie
en de baiik-couiaiit in der lyd voor Ie komen, niet zoude
dienen ie werden g'amplieerd met de volgende periode: »on-
"vermindert noglhans d'employabiliteit van de bank-courant tot
"i'tt aanvaarden, beheeren en redden van bordels, als ook
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»lot de bestelling der lykslatien, niet in qualiteit van execu-
teurs van d'overledene teslateur of testatrice, maar als
«generale of speciale gemagtigden van den in leven zijnde
«eenigslc en universeele meerderjarige erfgenaam, wanneer die
»Nli. lejfens tot executeur aangesteld en afwesig is", ofte zodanig,
als Uw Hoog Edclens mogten gelieven goed te vinden, om
allen twyfel nopens de meening der wet in gevallen, daar in
niet byzonder aangehaald, weg te ueemen.

Het 95ste arlicul, aldus luydendc: »de collegien van justitie
»respective moeten by voorkomende testamenten nauw regard
•slaan, wat lieden, namentlyk van wat conditie en suffisantie,
»10l curatoren, executeurs of codicillaire yemagtigdens over
»de boedels, waar uyt de weeskamer en curator ad lites
"gesecludeert zyn, werden gesteld, om, by aldien eenige
«gefundeerde bedenkingen daar omtrend mogten hebben, zoo-
»danige boedels aan de weeskamer of curator ad lites te doen
«overgeven of opdragen ter administratie", komt ons zo heil-
saam voor, dat wy niet kunnen nalaten te proponeeren en,
tot een duydelyke blyk, dat de intentie is, dat zulks op alle
comptoiren, daar collegien van justitie zyn, zonder onderscheid
zal plaats hebben, by te voegen: »waar toe de juslitieele

■ raden der buyten comptoiren mede g'authoriseert werden by
»desen, mits zulks egter niet doende, dan wanneer zy hel
»selve in gemoede ten nutte en voordeele der erfgenamen of

■ belanghebbende personen zullen nodig oordeelen".
Onder erven, huysen, landerijen, enz., werd by arlicul 1

gesteld, dat de geene, die aan de grote rivier en de Krokot
hoornen hebben, die op 1 roede na aan de rivier staan, deselve
moeten afkappen (en gevolgelyk, die meer dan 1 roede binuen-
waarts slaan, mogen laten blyven); en § 2, dat d'eigenaars
van andere landen, daar de hoornen zo na aan de rivier slaan,
dat gevaar lopen daar in te storten, deselve mede sullen hebben
om te bakken en ter plaatse, daar nog geen zware hoornen
geplant zyn, deselve niet mogen zeilen als op den afstand
van 4 roeden van de rivier, welke onderscheid ons ie groot
voorkom! om by deese ongemerkt gepasseerd te werden.
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Het termyn van veertien dagen, articul 12 van den curator
ad Uies, gesteld op liet verkenen van arrest op boedels van
'sComp s dienaren, hebben vv'in dies slede, op Uw Hoog
Edelens g'eerde goedkeure, gesteld: een vierendeel jaars,
ingaande run den dag, dal zy zidks zouden hebben kunnen
doen.

By articul 12 van '/ salaris, werd den bediendens van
t soldy comptoir voor een copia testament in 't geheel toe-
gelegt aglien stuyvers, daar d'ecrste clercq van Weesmeesteren,
vide § 4, twintig stuyvers voor ieder vel, van vier en twintig
reguls op ieder zyde, werd toegelegt, waar mede wy ver-
meenen, dat de soldybediendens, naar billykheid, egaal konden
gesteld werden, om niet verder te bewaarheden de spreuke:
dat de paarden, welke de meeste haver verdienen, die somlyds
het minste krygen.

§ 14 van ziekenhuysen, behelsende, dat, indien iemand
in kranksinnigheid of ylhoofdigheid hem selve ofte andere
quam te kort te'doen, den geenen, wiens post bet was daar
tegens te waken, gestraft zal werden, even als of hy zulks
selfs gedaan hadde, hebben wy, in hope van welduyding, tot
een noodsakelyke tempering g'amplieert met dese woorden:
ten ware hy eenige verschooning koude inbrengen van zodanigen
aard en gewigl, dat men oordeelde Item uyl dien hoofde met
e -en mindere correctie te moeten vrylaten.

En by de 15de
, vervattende, dat de zieken-oppassers egter

fiet vermogen zullen zodanige luyden te binden of aan het
hed of de slaapplaats vast te maken, ten zy met kennisse of
toestemming van de regenten, op privatie van hun dienst en
arbitrale correctie, daar en boven gevoegl de woorden: ofal»
er perikul in 't vertoeven is, van den binnen regent alleen.

Ten opsigle van de stads doctoren en chirurgijns is ons
voorgekomen, dal het bepaalde loon van den stads chirurgyn
"Y § 6 voor de commissie en visitatie van dooden ter
requisitie van de justitie, ten laste van den doodslager of
Moordenaar, op een halve ryksd' voor yder persoon wat
gering is en, roet Uw Hoog Edelens goedvinden, wel op het
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dubbelt of een ryksd r zoude kunnen gesleld werden, zynde
aan den stads doctor, § 18 wel een en een halve ryksd'
toegelegt.

Onder de keuren op 't beesliaal hebben wy, met opsigt tol
§5, getrokken uyt de placaaten van den 17en April anno
1750 en I3en December 1754, gevonden en gelaten de vol-
gende periode: »dog zullen daar en tegen de geene, welke
«ongemerkte of ongesjapte buffels, reeds voor lange ingekogt.
•op hunne zuykermolens hebben, bet zy eigenaars of huurders,
«gepermitteerd wesen om, tol hun eigen gemak en meerder
«gerustheid, een ieder zyne buffels met een byzonder brand-
«yzer, naar zyne keuze, op de heup Ie mogen merken, etc",
schoon wy zulks maar op dien tyd toepasselyk agten, also
het niet waarschynelyk is, dat 'er nog, twaalf jaren na het
laasle placaat, ongemerkte buffels, voor lange ingekogt, op de
zuykermolens, in vilipendentie van het selve, zouden te vinden
wesen, of ten minsten de contraventeurs niet schynen te
merileeren, dat men zig daar aan stoore; en, in allen gevalle,
indien bet Uw Hoog Edelens welbehaagen zy te permilteeren,
dat er altoos op de zuykermolens buffels, met een byzonder
brandyzer gemerkt, zyn mogen, log in die periode eenige
verandering nodig is.

Ook vereischt de § 9 van 't heeren logement, herbergen
en kroegen, getrokken uyt de ordonnantie van den sinoctober5 in october
anno 1755, en conlineerende: «dal alle mattroosen, soldaten
«of waarden en andere van diergelyke conditie, die men
«bevind eenig gevegl aan- te zien, zonder zyn best te doen
«de vegters te scheiden, in de ketting zullen werden geslagen
»voor den tyd van ten minsten twaalf maanden of langer, naar
«gelegenlheid van zaken, zowler eenig figuur van proces", naar
onse gedagten, om tastbare redenen, deze verandering en
verzagting: «als hel Chineescn of inlanders zyn, in de ketting
«zullen werden geslagen om aan de gemeene werken t''arbeiden;
»en Christenen zynde, ten cilande Edam werden gebannen
«om voor de kost en klederen in de lynbaan dienst te doen
»o/" zig selfs t'erneerm, naar goeddunken van den regier, en
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»?!<//« voor den tyd van ten minsten 6 maanden of langer,
*naar gelegentheyd der zaleen", dewelke w'oversulks, op Uw
Hoog Edelens approbatie, daar inne gemaakt hebben.

Nog hebben w'onder het hoofddeel van ly[eigenen by de
85 Ble en 86 slc §, sprekende van de successie ab intestato van
vry gemaakten, hygevoegt de woorden : dal mede vri/c lieden
~!/n, also het ligtelyk koude gebeuren, dal zodanige vry ge-
maakten wettige descendenten of magen nalieten, die nog in
slavernye waren, en het d'intenlie van de wet zekerlyk niet
is, dal de zulke zouden erven en dus de lielfte der nalaten-
schap eigentlyk komen ten behoeve van hunnen lyfheer, geene
betrekking tot den vry gemaakten gehad hebbende, die volgens
§ 66, zo wel den eigendom barer middelen, als persoonen
toekomt.

By het placaat, tol int inductie van dit werk dienende, hebben
■wy het oude zo na mogelyk gevolgl, alleen met additie, dal
dese nieuwe statuten ook zullen moeien dienen ter narigl en
opvolging van en voor de gezamenllylce juslicicren en officieren
°p alle de buyten comptoiren van Nederlands India, zo verre
aldaar toepassclyl; zi/n en de gesteldheid der plaatsen, nevens
ons regisgebied, op deselve toelaat, en de laaste periode in zo
verre g'amplieerd, als vvy nodig g'oordeelt hebben ter bereiking
van bel bedoelde oogmerk, dat dit werk niet weder in ver-
aglering gerake.

Dit alles geschied zynde met geen ander oogmerk dan de
betrachting onser pligt, naar het denkbeeld, dat vvy daarvan
hebben gevorml, verhopen wy, dat Uw Hoog Edelens zig
""'t onse pogingen om, zo veel mogelyk, in dese, onse com-
missie genoegen te geven, zullen gelieven voldaan te houden,
als met diepe eerbied verblyvende,

Hoog Edele Groot Achtbare heeren!
Uwer Hoog Edelens onderdanige en

zeer gehoorsame dienaren,
(Was geteekend): LOUIS TAILLEFURT,

W. A. ALÏING.
Batavia, den 4 en September 1766".
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Ditmaal was de Indische Regering buitengewoon vlug met
het hehandelen van bovenstaand rapport, want reeds op 9
September 1766 vond zij goed »om de door haar Edelens
ten regte gedaane vcrschikkingen en gegronde aanmerkingen
tot het maken van nog cenige veranderingen ten vollen
l'approberen en effect te doen sorteren, mitsgaders nopens
het gene, wesvvegens haar Edelens almede suhstitutien nodig
oordeelen, dog onder het doen van tweeledige of ook onbe-
paalde voorstellen de nadere dispositie dezer regering ver-
zoeken, mits dezen te stalueeren:

dat, wanneer de onder de respective secretarissen van
justitie vergadert wordende gelden wegens boelens van dc-
fault, comparuit en verstek, condemnatien en confiscatien
ten behoeven van de Compe en de verbeurde amenden van
revisie, appel, reformatie, enz. geklommen zyn tot een bedragen
van een duyzend ryxdaalders, dezelve zigh als dan of zonder
langer uytstel aan den heer Directeur Generaal addresseren
moeten om zodanig een montant in 's Comps cassa over te
brengen;

dat het aangehaald wordende Japans staafkoper by de
Compr zal aangenomen worden tegen dertig ryxd 8 het
picol en dus met alteratie van het geresolveerde op den
2cn September 1697, toen 'de prys op 21 rd 8 gesteld
wierd;

dat den regter nopens de bepaalde straffe des doods wegens
den verboden handel in speceryen, anifloen en specery-olien
mitigatie zal mogen gebruyken, wanneer hel geslokene minder
mogle bedragen als vyf ponden speceryen of amfioen en geen
twintig oneen specery-olien vervatte:

dat niet alleen de eygenaars van landeryen, aan een der
revieren in de orame- en boven-landén van Batavia palende,
geen hoornen te na aan derzelver oevers mogen planten of
wel dezelve, daar een zwaare afwatering en persing is, waar
door de boorden veel last tot afvallen lyden, gelyk voornamelyk
in de bovenlanden, gerekend 5 a 4 uuren en verder buyten
dese stad, niet nader als op den afstand van % roeden zullen
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mogen zetten en, binnen de voorsz. kreyts, niet nader als op
een distantie van t roede; en

dat, wyl 'er geen loereykcnd middel te bepalen zy tot bel
voldoend onderkennen der buffels, niet belrekking lot haren
laatsten eygenaar, dit dus, zonder verdere bemoeyenisse, maar
te laten by 't placcaat van 13 December 1754".

Bij missive van 21 Üelober 1766 zond de Indische Rege-
ring al, wat op de nieuwe Bataviasche Statuten betrekking
had, naar Nederland, met bet verzoek, dat, «indien UWel
"Edele Hoog Agtb. [scil. de Heeren XVIl ncn] mogte komen
"goed te vinden dal na veel moeite eindelyk tol perfectie
"gebragt, nuttig werk daar Ie lande [scil. in Nederland] onder
"de drukpersse te brengen, ons alsdan daarvan een paar
"honderl exemplaaren mogen werden toegesonden, so ten
"dienste deser hooflplaals, als de respeclive buiten comp-
"toiren".

Die exemplaren zijn nimmer in Indië ontvangen. Want,
hoewel Heeren XVII'"'" in hunne missive van 28 September
1768 schreven: »wv zullen niet nalaalen de statutaire wellen
"soo draa docnlyk te examineren en bedanken inmiddels den
"lieer Alling voor den arbeyd, die zyn Ede

, neevens den heer
"Taillefert, tot dat nuttig werk wel heeft willen besteeden",
bloei' de goedkeuring der Nieuwe Statuten door bet Opper-
hesluur achterwege.

I Is, alsof een fatum op dien arbeid ruslle. Eerst
deed Indië ler zake baren pligl niet, len gevolge waarvan
de zaak doodbloedde; eu later, toen Indië deed, wal. bet
doen kon, bedierf Nederland door hare inertie op nieuw
alles.

Intusschen zijn de Nieuwe Bataviasche Statuten door regt-
hanken en anderen gedurende bijna cene eeuw als riglsnoer
gebruikt, al bezaten deze gcene kracht van wet; — voor-
zeker het meesl afdoende bewijs, dat zij in eene werkelijke
behoefte voorzagen.
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Welke de reden is geweest, waarom fle goedkeuring van
het Opperbestuur op de concept-statuten nimmer is verkregen,
heb ik niet mogen ontdekken.

Petrus Albertus van der Paria, Gouverneur Generaal, en
de Raden wegens den slaat der Vereenigdc Nederlanden
en haare algemeene Ooslindisrhe Compe in India, allen den
geenen, die dezen zullen /.ion ofte hooren lezen, salut, doen
te weeten:

dat deze regeering, in aanmerking genomen hebbende, hoe
veele loffelykc placcalen en ordounantien, by dezelve, als den
souverain en de Comp 1' hier te lautle onmiddelyk verbeeldende,
successivelyk g'emaneert, niet, gelyk het behoort, geobserveert
werden, vermits dezelve, by de placcaatboeken wyd en syd
vers[>reid en breedvoerig gYxtendeert, mitsgaders daar en
hoven maar gedeellelyk ter drukperse gehragt zynde, niet
slegls moeyelyk om op te slaan en na te lezen, maar zelfs
met er lyd by de gemeente bezwaarlyk te bekomen zyn en
mitsdien niet wel van ieder een geweeten kunnen worden,
met oogmerk om daar inne eens voor al naar behooren te
voorsien, al in 't midden der voorige eeuw is verdagt geweest
alle de voorsz. placcaaten ende ordonnantien te doen opzoeken,
resumeeren en by een vergaderen en de substantie daar uyt
in goede ordre, elk onder zynen beboorlyken titul, te doen
stellen, mitsgaders, zoo uyt de gemeene vaderlnndsehe, als ge-
schrecvenc keyzerlyke regten, daar by voegen, expungeeren
ofte veranderen bet geene tot welstand van de maatschappy en
bloey dezer colonie bevonden zoude werden te behooren; ende
hel voorz. werk in den jaare 1642 volbragt, mitsgaders ten
hoogsten dienstig voor den welstand dezer landen geoordeelt.
en overzulks, na goed overleg en rypheid van raade, geresolveert
is het zelve te approbeeren, mitsgaders teffens, om voor te
komen, dat niet indertyd door de placcaaten, ordonnantien, etc.,
die in deu aanslaande zouden werden uytgegeven, wederom
eenige verwarring veroorzaakt werde, meede nodigt geagt en
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«lierhalven gelast en bevolen is, dat den zakelyken inhoud van
a'le placcaalcn, keuren ofte statuten, hoe ook genaamt, die
111 't toekomende gemaakt ende gepubliceert zouden worden.
"J die vaii den Hand van jusl il ie dezes casteels ofte den geetien.
('ie daer toe speciaal mogte werden gelasl, insgelyks in dal
tl-actaat, onder hequaame tituls, zouden werden ingeschreeven
ende gevoegl;

'lat, onaangezien de voorsz. pryselyke voorzorge, de ongelee-
genlheden, die men Iragle Ie weeren, zig al vroeg g'openhaard
"ebbende, d'Kdele Hoog Agthare hecren, gedeputeerde Bewind-
bebberen ler vergadering van 17"'", de generaale Nederlandsche
Conijv representeeremle, dierhalven reets by generaale missive
van den 9" Juli 1713 hebben gelieven ordre te stellen, dat
bet wetboek van hel knningryk Jaccatra, bekend onder den
niiain van statuten van Balavia, zoude werden effen gesteld:

•lat zulks daar op by de resolulien deezer regeering van
den 3eo November 1716 en 6 November 1718 ( x) is opgedragen
aan gecommitteerdens uyt den Raad van justitie voormeld,
dog door dezelve niet of slegts voor een klcyn gedeelte ter
uylvoering gebragt en zodanig onvoltooyl blyven leggen tot
('en jaare 17Ö2. zedert welken tyd daar aan door verscheide
gequalificeerdc perznoncn, daar toe by deeze regeering successive
benoemd, is gewerkt, lot dat het zelve eindelyk anno 1764 by
den opperkoopman, Jacobus Johannes Craan, geabsolveert en
door ons aan expresse gecommilteerdens uyt onze vergadering
'er hand gesleld om Ie visiteeren en t'examineeren, mitsgaders
°"itreud hunne bevinding te dienen van berigt, 't welk ver-
volgens in Augustus 1765 geschied zynde, zon is 't, dat wy, na
gehoudene beradinge over dat commissoriaal rapport in't voor-
jaar 1766 en aandagtige overweeging van de aanmerkingen
en voorstellen, zo by het zelve, als het alpbabetisch recueil van
de gemelde Craan vervat, hebben goedgevonden liet voorsz. wet-
boek zodaanig te vervormen, amplieeren en altereeren, als de
veranderde gesteldheid van tyden en zaken, nevens het verschil

l ) Ilcze datum is foul, aangezien geene resolotiên mi «Ie Indische Regering
WB (i November 1718 bestaan.
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lusschen de oude en eenige nieuwe plaatselyke wetten en
gewoontens quamen te vereisschen; 't welk almede ten effecte
gebragt zynde, heblien wy goedgevonden 't zelve nieuwe
samenstel, ha erlangde goedkeuringe onser superieuren in
Nederland, die onlangs by generaale missive van den
ontvangen is, met. onse autboriteit te bekragtigen, zo als
hekragligd werd by dezen, om onmiddclyk, in steede van de
voorn, oude, gebrekkelyk gewordene collectie der statuten, niet
alleen alhier in train gebragt Ie worden, maar ook te strekken
ter narigt en opvolging van en voor de gezamentlyke justicieren
en officieren op alle de buyten comptoiren van Nederlands
India, in zo verre aldaar loepasselyk zyn en de gesteldheid
der plaatsen, nevens ons regtsgebied op dezelve, toelaat; willende
en begeerende wel expresselyk, dal 't gemeld nieuw plaatselyk
wetboek in zo verre alomme van kragl en waarde zal werden
gehouden, mitsgaders alle de wetten, keureu, ordonnanlien en
wesraeer, daarinne begreepen, zoo in reglen, als daar buyten,
zullen geallueerl en daar op by den regieren geweezen zal
werden indiervoegen, als off ieder pnnct van dien op nieuw
by een byzonder placcaal gestatuecrt ende gepromulgcert ware;
ontbieden daar omme ende beveelen den achtbaren Raad van
justitie dezes casteels, zo wel als den geregte dezer stad, mits-
gaders derespective justitieele raaden op alle ondcrhoorige comp-
toiren van Nederlandsch Indie, deze geamplieerde en verheeterde
statuten van Batavia, mitsgaders alle articulen, daarinne verval,
voor zoo veel tot deze laaste betrekkelyk en aldaar uytvoerlyk
zyn, nevens al 't geen in maniere voorsz. naderhand daar nog
bygevoegd zal werden, punclueelyk Ie onderhouden en doen
onderhouden niet tegenstaande eenige vroegere placcalen, sta-
tuten, keuren olie usantien, dezelve eenigsints contrarieerende.
die wy voor zo verre gederogeerd hebhen en derogeeren mits
deezen. blyveude voor het overige wel uytdrukkelyk en om
goede redenen aan ons privatief gereserveert de interpretatie
en de verklaring van de duysterheeden, die in bet selvc
ofte eenig poinct van dien zoude mogen gevonden worden,
milsgaders het altereeren ende amplieeren van dien. zo
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verre zulks in 't toekomende bevonden inogte werden te
behooren.

Wel verstaande nogtans, dat alle wetten, placcaaten, ordon-
Danlien en beveelen oratrend zaken, by de statuten onaangeroerd,
"iet voor g'abrogeert zullen gebonden werden, maar integendeel,
voor zo verre legens derzelver inboude niet slryden, in volle
kragt en waarde blyven.

Umie, opdat dil nuttig werk niel weder in veragtering geraken
en dus onze goede intentie andermaal te leur gesteld werde,
zullen de secretarissen van den Raad van justitie dezes casteels
et> Scheepenen dezer stad, sub poene van privatie ofte afzetting
V«UJ hun ampt, jaarlyks, onder ultimo December, ider separatelyk
de nodige additien uyt hoofde van nadere placeaaten, billetlen,
«idvertissementen of resolulien en wat dies meer zy, onder
lUuls, in hel voorz. nieuwe welhoek, naar den leller derzelve,
kort en duydelyk hebben te ontwerpen en dezelve ten overstaan
van gecommilteerdens uyt de eerslgemelde reglbank Ie
resurneeren en confronleeren, ter ontwaaring, of daar by niets
overgeslagen zy en om deselve op een volkomen eguale voel,
zoo van woorden en zaken, als schikking, agter ieder hoofddeel
te doen inschryven ; en, zulks gedaan zynde, daar van een nol ui
te maken om, nevens copia van de voorsz. byvoegingen, in llaade
van Indie overgebragt te werden, ler onzer secretarye te blyven
Berusten en by het orgineel, aldaar zynde, mede Ie werden
ingeschrceven.

Actuni te Batavia in 't casteel den

GODSDIENST EN KERKELYKE ZAAKEN.

J - Binnen deze stad en dies jurisdictie zullen geen andere
godsdiensten ofte religiën gcoeffend, veel min geleerd ofte voort-
geplant werden, 't zy in 't lieymelyk of openbaar, als de Pro-
testantse Chrislelyke religiën, gelyk die in de publicque kerken
van de Vcreenigde Nederlanden geleerd worden; en, zo wie
"«vonden zal worden eenige I yzondere bycenkonisten ofte
'"nvetiliculen gemaakt olie gehouden Ie hebben, liet zy Christen.
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lieyden ofte Moor, zal, boven verbeurte van alle zyne goederen,
in de ketting geklonken, uyt den lande gebannen ofte wel aan
lyf ofte leeven gestraft worden, na gelegenllieid van zaaken
(Oude statuten [»]).

2. De broederen van de Augsburgse confessie zullen den
dienst niet anders doen en verriglen dan op de vvyse, zo als in de
zeeven vereenigde provintien gebruykelyk is, en zig voorts stip-
telyk bouden aan <le haar in 't byzonder voorgeschreevene en bier
na te vindenc bepaalingen (Resolutie primo November 1743
en resolutie XVII 1"'" 5 April 1742).

5. Niemand mag op Zon-, feest- en bededagen eenige
winkels openen, handel, handwerk ofte eenige neeringen doen,
veel min onder de predicatie lappen ofte gelagen zetten, op
ses ryxd s boete en drie ryksd 8 voor ieder gast, die ten voorsz.
lyde iii een taverne ofte kroegen gevonden zal worden, ten
behoeven van den officier, die de calange doet (Oude statuten).

4. Geduurende de godsdienst in de Hollandsche Gerefor-
meerde kerk mag niemand de zogenaamde twee keikstraatjes
en in de bospitaals kerk door het hospitaals straatje met eenig
ryluig ryden, op verbeurte van 2!> rds voor ieder keer, dat
een waagen binnen dien lyd zal gereeden hebben, ten behoeve
der diacony armen, zullende de eygenaars der rytuigen voor
hunne koetsiers moeten instaan (Advertentie 19 Juny 1761).

5. Ten opsigle der kerkelyke zaaken in 't algemeen zal
in stipte observantie blyven de kerkelyke ordonnantie van den
7™ December 1645, item de daar toe betrekkelyke instructien
van heeren gedeputeerde Bewindhebberen ter vergadering van
17"en

, de generaale Comp'' representeerde, voor de predikanten
en ziekentroosters van den 12™ Oclober 1657, haar Edele Hoog

['] Deze eo alle volgeode citaten staan in de afschriften der Statuten in
inargitic, doeh zijn hier, om plaats Ie winnen, achter liet betrokken artikel
gevoegd. Vermits liet origincele exemplaar dezer Statuten niet meer voorbanden
is, komen vermoedelijk fouten, door afschrijvers gemaakt, in de bedoelde citaten
voor, hetgeen o. a. daaruit kan afgeleid norden, dat verscheiden citaten niet
kloppen met de resolnliën der Indische Regering, enz. Ter ontdekking, zooveel
mogelijk, van die fouten zijn drie afschriften van de Statuten onderling gecol-
lationeerd, maar met weinig succes.
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Agtbare resolutie van den sen5 en April 1742, nevens de successive
besluiten dezer regeering, in zo verre de eerste niet is ofte
werd g'allereerd by baare resolutie van den 17cn November
1780, ten welken eynde eene collectie derselve, ter narigt van

a 'le de geencn, die zulks eeuigsints mogte aangaan, in den jaare
!?66 ler drukpersse is gebragt en de nodige exemplaren
aa » den Eerwaarden kerken raad en die bel verder amptsbalven
aa <igaal, afgegeven zyn.

6. Rooinscbe geeslelyken, met Poiiugeescbe of andere
vreemde schepen alhier ler rheede arriveerende, mogen niet
zonder speciale licentie dezer regeering aan land komen ofte
haar van boord van baar schip begeeven, veel min haar op de
nieede met ingezetenen van deze plaalze bemoeyen, dezelve
''oopen ofte in eeniger manieren tot baare religie tragten over
'e brengen, op poene van aan den lyve ofte anderzinls gestraft te
nullen worden, na exigentie van zaaken; invoegen de officieren
Van de justitie expresselyk gerecommandeert worden tegens
de oeffening van de Roomsche godsdienst, zo in particuliere
huyzen, als anderzinls, nauwkeurig te vigileeren (Placaat 27
May 1664 en resolutie 26 April 1763).

"■ De overheeden van zodanige scheepen, als in de even
v °orgaande paragraaph voormeld, zyn gehouden zelfs zorge
te dragen, dal aan die ordre voldaan werde, op een boete van
000 rds

, telken ryze Ie verbeuren ten behoeve van den officier,
dle de ca lange zal doen, voor de eene en de diacony armen
voor de andere helfte (Placaat 27 May 1664).

°- En ten einde de voorsz. geeslelyken en scheeps overhee-
den bier van geen ignorantie zoude kunnen prelendeeren,
za' tvan 't departement der sabandhaars weezen, by aankomst
Va » zodaanige scheepen, zig terstond aan boord van de zelve
le hegceven en, zo wel de overheeden, als de Roomsche gees-
lelyke, welke zig daar op mogleu komen te bevinden, van dit.
verbod en de geslalucerdc straffe nauwkeurig le iuformeeren
(Placaat 27 May 1664).

9- Dog jonken van China, Cocbim China, Toncquin, Cam-
'»odia en Siam zig verstoutende Roomsche geeslelyken alhier
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aan te brengen, zullen de anacbodas of schippers verbeuren
500 rd8 ten behoeve van de armen (Resolutie 10 May 1712 en
15 May 1734).

10. En, in zo verre iemand onzer ingesetenen bevonden zal
worden zodanige perzoonen gehuysvesl of lot de oeffening harcr
duaal-leer gelegenlheid gegeven te hebben, denzelve zal almede
rigoureuselyk gestraft werden, na geleegentheid van zaaken.

11. Geene perzoonen, niet voor onchristenen bekend
staande, mogen liaare inboorlingen of de kinderen hunner
lyfcigenen laaien liesnyden naar de Joodscheof Mahometaansche
leere, op poene van confiscatie van alle zulke slaven ten behoeve
van de Comp0 en een boete van 500 rd* daar en boven ten
behoeve van den olficier, die de calange zal doen, waar toe
den gecommitteerde tol en over de zaken van den inlander
almeede geauthoriseert is (Resolulie 15 December 1754).

12. Tot beter verstand van de eerste paragraaph van
dit hoofdeel dient, dal ook de Mabometanen en Chineesen ner-
gens onder het regisgebied van de Compc

, waar 't ook zoude
moogen weezen, eenigc tempels mogen opregten, dan wel binnen
deze stad off dies voorsteden eenige openbaare off heymelyke
godsdienstige byeenkomsten houden, op straffe, dat de priester
off de geene, die aldaar in de exercitie van diereligie geattrap-
peerl werd. zonder eenige simulatie in de ketting zal werden
geklonken, om zodaanig aan de gemeene werken Ie arbeyden
tot nader ordre (Resolulie 7 Maart 1651).

DE RAAD VAN JUSTITIE DES CASTEELS.

1. Deezen Raade zal blyven beslaan uyt een president,
agt ordinaire en twee extra-ordinaire lecden, alle dienaaren van
de Compc', als ook gesterkt en voorzien weezen met een advocaat
en oen water fiscaal, die beide in civiele zaaken een concludee-
rcnde stem zullen hebben, dog niet present mogen weezen,
wanneer over het crimineele gebesoigneerd wordt (Oude statu-
ten, resolutie 21 December 1666, 29 Juny en 2 July 1751,
item besluit XVII ncu 50 Augustus 1752 en de presente usantie).
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PLAKAAT-BOEK DEEL IX. 3

2. Ingevalle den president niet bekleed is met het caracter
van een Raad van India, zo zal zyn Edele by deze regeering wel
sessie gegeven werden na de jongste Raad extra-ordinair, dog
geen stem hebben of gebruykt werden tot de behandeling van
zaaken, eenlyk de politie en regeering off directie van 's Gomps

belangen concerneerende (Besluit XVIIncn 1 November 1709,
14 September 1751 en 30 Augustus 1732, resolutie 29Juny

e n 2 July 1731 en 18 December 1750).
3. Onder welke zaaken zelfs begrepen is de aanstelling

Va n Schepenen, schoon het administreeren der justitie hun
hoofdwerk is, en het begeven van alle andere ampten, die de
öieeste relatie tot het werk der justitie hebben, invoegen zyn
Edele ook tot het teekenen der resolutien deezer regeering
i'et zal werden geadmitteerd, dan alleen in zoo verre dezelve
komen te vervatten poincten, de justitie concerneerende, als
mogende daar inne niet alleen zyn sentiment en advys geeven,
maar ook concludeeren.

4. Onder de justitieele zaken, in Rade van India voor-
komende, zal notoir ook moeten verstaan werden, zoo wel de
approbatie of disapprobatie der doodvonnissen van Scheepenen,
als die van alle crimineele vonnissen van Java's Oostkust en
Bantam of andere comptoiren, ten dien eynde overgezonden
Wordende; en zal overzulks de vota van den president van den
Raad van justitie dien aangaande altoos ingenooinen werden,
behoudens egter aan zyn Edele de faculteit om, wanneer de
2aaken daar na geconstitueerd bevind, dat in der tyd, 't zy door
aPpel off andersints, voor den Raad van justitie ter decisie
z°uden kunnen komen, zig van het geeven van zyn advis Ie
excuseeren (Resolutie 18 December 1750).

B. By provisioneel ontslag, absentie off ongeleegentheid
Va n den president zal den oudsten Raad desselvs plaats en
ainpt moeten bekleeden en waarnemen, uytgezegt het compa-
reren in Rade van Indie (Besluit XVII ncn 1 November 1709
en resolutie 8 Juny 1753).

6. Dog by het afsterven van den president zal het gemelde
oudste of eerste lid van den Raad van justitie pro interim en
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tot zoo lange die vacante plaats weder met een ander zal weezen
gesuppleerl, wel in Rade van India verscheynen en aldaar
sessie hebben na of inimediaal agter den jougsten extra-
ordinairen Raad, egter aldaar geen stem hebben, maer eenelyk
hooren en zien, mitsgaders zaken, die de justitie raaken, aldaar
voorvallende, daar van kennisse geven aan de verdere leeden
van den Raad van justitie; en, hy aldien aldaar mogtwerden
geoordeelt de zaken van die natuur of aangeleegentheid te
zyn om diesweegen iets in Raade van India te proponeeren
of remonstreeren, zal voormelde oudsten Raad, benevens twee
meede leeden van voormelde Raad van justitie, uyt den haren
daer toe moeten gecommitteerd werden en van hare verrigting
en het voorgevallene in Raade van India aan voormelden Raad
van justitie rapport doen (Resluil XVII'" " 1 November 1709).

7. Deleeden moeten in het geheel twaalf jaaren fungeeren,
zo in qualiteyt van ordinair, als extra-ordinair lid, eer geregtigt
zyn een hooger ampl, buylen 't praesidie, te ambieeren of na
eenige promotie in hel polilicque te aspireeren, dog kunnen
na verloop van vyff jaaren hunne demissie obtineeren naar
Nederland, behoudens qualiteil en gagie (Resolutie 4 July 1724.
besluit XVJIn™ 16 October 1724 en resolutie 31 Jury 1753).

8. By aldien hel quam te gebeuren, dat den Raad door
sterfte of andere toevallen zodanig vermindert en zwak wierdt,
dat de justitie daar door zou werden veragterd en de zaaken
niet na behooren konden werden geëxpedieert, zo zullen president
en raden diervvegens de nodige remonstranden moeten doen
aan deeze regeering, welke als dan de vacante plaalsen met
bequame subjecten uyt de eerste gequalificeerdens inlusschen
en lot zo lange dezelve ten dienste van de justitie zullen
benodigt wezen, zal vervullen (Resolulie 4 July 1724).

9. De even gemelde g'assumeerde leeden zullen in de
exercitie van dal ampl den rang hebben boven de officiers
der justitie, dog daar buylen niet anders als na de qualileiten
en bedieningen, welke zy in Cornp' dienst bekleeden (Resolutie
10 December 1726).

10. De presidenten of voorzitters hebben de aulhoriteyt
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het collegie, als 't hem goed dunkt, te doen byeenkomen, zoo
wel extra-ordinair, als ordinair, in vergadering zyne propositie
te doen, de advisen te colligeeren en met de meeste stemmen te
concludeeren, de appoinctementen te pronuncieeren of te doen
pronuncieeren, silentie te imponeeren en de vergadering te
eyndigen, in alle 't welke de leeden, mitsgaders de suppoosten
van 't collegie, gehouden zullen weezen haar Edelens te gehoor-
zamen en hehoorlyk te respecteeren (Oude statuten).

11. Egter zullen zy niet mogen hebben een dubbelde
stem, wanneer de stemmen aan weeder zyde egual staan, maar
by zodanige gelegenlheid zal ter eerster instantie ofte in
•"auwactie, by eguaale discrepeerende stemmen, de questieuse
zaak werden gedecideert ten voordeele van den reus ofte
verweerder; en wederom, wanneer de zaak in de tweede of
verdere instantien by provocatie is gedevolveert, als dan zal, by
gelyke verschillende stemmen, de zaak in questie gedecideert
werden pro sentenlia of ten voordeele van den gedaagde in
Cas de appel ofte revisie (Resolutie 8 February 1709).

12. En mogen dezelve, also min als de leeden, ingevalle
absent zyn, met briefjes of anderzints voteeren, onvermindert
de oude wet, dat in de crimineele zaaken niet minder mogen
besoigneeren als met zeven en in 't civile met vyff stemmen
(Oude statuten, besluit XVII ncn 24 July 1716).

13. In deeze rechtbank zullen, even als in alle andere, te
gelyk niet mogen dienen vader en zoon, broeders, item
schoonvader en schoonzoon (Besluit XVIInc " 1 November
1709).

14. Geene regters off hunne suppoosten zullen mogen
Wezen pagters off ineedestanders, nog ook borgen off contra
h°i"gen derzelve (Oude statuten).

15. Insgelyks mogen zy geene giften, gaven of geschen-
ken aanneemen van iemand, die voor haar collegie proces heeft
°" apparenl hebben zal, op verbeurte van hun ampt en arbi-
trale correctie daar en boven; ten welken einde dezelve, de
°fßcieren van justitie daar onder begreepen, 'sjaarlyks zigby
s°lemiieele eede diesweegens zullen moeten purgeeren (Oude
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statuten, besluit XVII- 6" 16 April 1657, resolutie 30 May 1658
en 30 May 1670).

16. Ook zullen zy aan parlhyen, die voor haar eenig
proces hebben off apparent slaan te krygen, in hunne zaaken
geen advys of raad geeven, meede op poene voorsz. (Oude sta-
tuten).

17. Op welke poenaliteit hen teffens, zoo wel als de secre-
tarissen, verboden werd 't openbaren der secreeten hunner
vergadering, aan wie 't ook zou mogen wezen (Oude statuten).

18. Gelyk de officieren van justitie, iemand op uytdruk-
kelyke last van de hooge regeering actioneerende, niet zullen
vermogen zig over diergelyke verzoeken, als van in submissie
ontfangen te werden of composibel verklaring, te declareeren,
ten zy alvoorens het goedvinden van deze regeering daar over
ingenomen te hebben; zal ook den regter de zulke niet in
submissie mogen ontfangen off zulke zaak composibel ver-
klaaren, ten zy daar van een extract resolutie geproduceerd
werde (Resolutie 13 Augustus 1764).

19. Het groote en kleene zegul van den Raad, zynde het
beeld van de geregtighcid, staande in een casleel en hebbende
een zwaard en balance in de handen, met dit opschrift: zegul
van den Raad van justitie des casteels Batavia, zal den presi-
dent in zyne bewaring hebben, om daar mede te doen beze-
gelen alle brieven en provisien van justitie, die in denzel-
ven Rade zullen g'expedieert werden; en zal den Raad voor
het gebruyk van het groot zegul mogen nemen tien ryxd s

(Oude statuten, resolutie 5 February 1752).
20. Onder voorsz. brieven werden egter niet verstaan

beneficien van inventaris, requesten civile tot relevantie van
contracten, substantieele en extra judicieele beswaarnissen,
maudamenlen van cessie, respect, inductie en diergelyke, als
zullende alle dezelve alleen verzogt, verleent en gedepecheerd
werden by deze regeering, als representeerende de hooge
overheid dezer landen (Oude statuten).

21. Daar en legen zal den voorsz. Raad mogen decer-
neeren en verleenen requeste civile om'me gereleveerd te zyn



DÊ RAAD VAN JUSTITIE DES CASTEELS. 37

yan eenige fauten, omissien en verzuymenissen, in judicieele
actens en beswaarnissen geschied, ilem verloop en verstek
van peremptoire dilayen, fataliteiten en andere diergelyke
(Oude statuten).

22. Den Raad van justitie zal voorts in gevallen, zulx
°»vermydelyk vereysschende, den fiscaal moeten munieeren

een byzondere qualificalie tot het nazien van alle papie-
'en van gegyzeldens off crimineele gevangens, om daar van
gebruyk te maken; en zal zulx niet in generaale termen mogen
laten verzoeken, nog accordeeren (Resolutie 25 January 1757).

23. En gelyk den Raad van justitie in het decideeren en
afdoen van zaken en processen, voor derzelver regtbank han-
gende, voornamentlyk die het weivaaren van de Comp e con-
cerneeren, haar zullen hebben te reguleeren naar het geene
daaromtrent ter plaatse, daar 't behoord, gestatueerd is, zo
zullen zy ook verpligt zyn aan deze regeering, des gerequi-
reerd werdende, van hare gewysdens te geven reeden en
reekenschap (Resolutie 28 May 1669. besluit XVII™" 25
Augustus 1670 en 12 May 1671).

24. En om in zaken van eenig gevolg of belang geen
misslag te begaan zullen de schriftelyke, zoo civile, als crimi-
neele proceduuren, in staate van wyzen gebragt zynde, alvoo-
re,is daar inne tot examinatie en decisie te komen, gesteld
vverden in handen van een of twee van de raaden als rapporteur
°' rapporteurs, om 't huys by zig zelven te leezen en in den
Raad de geleegenlheid van dien te rapporteeren (Instructie
XVllnen 26 April 1650)

25. Voorts zal den Raad van justitie geene haarer meede
'eeden in zyn perzoon of de exercitie van zyn auipt mogen
belemmeren, als over zaken, waarin den fiscaal tegens zodaa-
n '"e Hd of leeden zoude moeten ageeren en waar van gemel-
de" Raad als dan verpligt zal wezen terstond aan deeze
re geering kennisse te geven (Resolutie 5 February 1760 en
''«sluit XVII"en U September 1761).

26. De advyzen der leeden zullen, na behooren, secreet
boeten blyven en die geene, welke om het groot gewigt der
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zaake ler hunner decharge in der tyd in geschrifte weiden
overgegeven, bewaart werden in de secreete kas, ten eynde
dezelve niet bekend worden als aan die geenen, voor de welke
ze, des noods, niet gesecreteerd mogen werden (Dito).

27. Om de afgelegentheid der executie plaats van deczen
Raade van Comp s bocyen en het gevaar, dal in het overbren-
gen der delinquanten zomtyds zoude kunnen resideeren, zal
dat transport op geen vast uur geschieden, maar zodanig, als
den beer Gouverneur Generaal dierweegens met den president
van haar Aglbare goedvinden zal (Resolutie 25 July 1749).

28. Behalven den secretaris en twee geswooren clercquen
mogen er ter secretary van deezen Raade niet meer als thien
scribenten, die van de Comp" gagie winnen, bescheyden zyn
(Resolutie 16 Augustus 1757).

29. Den Raad van justitie zal ten minsten een maal
'sjaars, behalven de juslitieele rollen, direct aan de heeren
Meesters in het vaderland moeten oversenden een sommier
berigt off rapport, by forma van een brieft", houdende een suc-
cinct relaas van de voornaamste voorvallen en behandeling
van zaaken in dien Raad, welke brief, zo wel als alle andere
geschriften, die de Raad van justitie aan de Edele Hoog Agtbare
heeren 17ntn zal komen in te rigten, voor de afzending aan
deeze regeering moet werden gecommuniceert, onvermin-
dert het regl van daar in te schryven 't geen zy voor den
dienst der maatschappy noodig oordeeld (Besluit XVIInen 1
November 1709, 1 Augustus 1712, 15 July 1718 en 28
September 1741).

30. Laastelyk zullen de president en raaden van justitie
by haar lieder introductie den volgenden eed doen, te weeten:

Ik beloove en sweere den slaat der vrye Vereenigde Neder-
landen, inynen souverain, zyne Doorlugtige Hoogheid, den heere
Prince van Orange en Nassau, Erfstadhouder, capitein gene-
raal en admiraal der Vereenigde Nederlanden, de heeren Bewind-
hebberen der g'octroyeerde Oostindische Comp 6

, mitsgaders den
heer Gouverneur Generaal en de Raaden van India over der-
zelver staal in deezer landen, gehouw en getrouw te weezen;
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dit ampl van raad van justitie opregtelyk te bedienen; haar
Hoog Mogende regl naar -belmoren gelrouwelyk voor te staan;
de secreeten deezer kamer aan niemand te openbaren; van
niemand, die voor gemelde Raade processe heelt ofte apparent
hebhen zal, eenige giften of geschenken te onlfangen, directe-
'yk, nog indirectelyk; deses ryks en stads weivaaren te hel-
P ef bevorderen, mitsgaders goed, kort regt en justitie aan

ieder, zonder oogluyking, haat ofte gunst te administeeren,
gelyk een vroom en opregt regter toestaat en betaamd, alles
a gler volgende den generaalen arlicul brieff, de ordres en
'istructien deezer landen.

Zoo waarlyk moet my God Almachtig helpen.

SCHEEPENEN.

1 Dit collegie, bestaande uyt een president, lid deeser
regeering zyude, een vice president en vier leeden uyt de
Durgers, met nog drie leeden uyt 's (lomp 5 dienaaren, zal jaarlyks
voor den 30e" May, dag van Hatavïa's verovering, een nominatie
van een dubbeld gelal der bcquaamste en eerlykste ingezetenen
•ormeeren, om daar uyt by deeze regeering. indien men rnogte
goedvinden eenige derzelve te ontslaan, in steede van de ge-
''miitleerdens, andere te eligeeren (Oude statuten, resolutie

L 29 May 1690 en de presente usantie).
2- En, ingevalle een of meer uyt dat collegie binnen

s jaars quamen te overlyden, te vertrekken ofte anderzints
" u 'i ontslag ie erlangen, zoo zal by deese regeering uyt de
aatst ingediende nominatie andere in hunne plaatsen ge-
surrogeert werden (Dito).

*• In 't nomineeren der burger leeden der respective
tollegjen. item der burger hoofd officieren, behoeven haar
'erwaardens niet te ontzien de geene, die bevoorens Schee-

Penen zyn geweest (Resolutie 5 Juny 170B).
*• In 't zitten zal by Scheepenen deze ordre werden

gehouden, dal namentlyk altyd na een Comps dienaar een
burger zal komen, excepto in de twee laaste stoelen, als welke
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door de twee jongste leeden uyt de burgery zullen g'occupeert
worden (Oude statuten).

5. En schooit den Baljuw, zoo wel als den Drossaard, in
dit collegie sessie en in alle civile zaken, mitsgaders ook by
de nominatie van president en leeden van dit en de mindere
collegien, enz., een concludeerende stem liebbende, den rang
voor de vice preses en de leeden competeerd en behoud, zo
zal nogthans, by indispositie ol'absentie vanden heer presideut,
de maneance van de justitie op de gcregts plaats en gevolgelyk
ook het geven en doen executeeren van de daar toe nodige
beveelen weezen va» het departement van den vice preses
(Oude statuten, resolutie 50 May 1658 en 22 May 1725).

6. Des niet tegenstaande zal het rapport, dat van de
volbragle executie collegialiter aan den heer Gouverneur Generaal
werd gedaan, moeten geschieden door den Baljuw (Resolutie
22 May 1725).

7. Het gestatueerde onder den Raad van justitie in de
ll de

, 12de
, 13dc

, 14de
, 15de

, 16de en 17d 0 paragraaf is ook op
deze regtbank toepasselyk en zal overzulx by dezelve mede
stiptelyk in agt genomen worden.

' 8. Scheepenen zullen, behalven de administratie der justitie,
in zo verre haare jurisdictie zig uytstrekt, ook ten overslaan
van den Baljuw mogen maken keuren en ordonnantien aan-
gaande de straaten, bruggen, timmeragien en andere zaaken,
deze stad en derzelver burgers concerneerende, onder dien
verstande nogtbans, dat zy geene van dien zullen mogen doen
afkondigen als met voorkennisse en approbatie deezer regeering
(Oude statuten).

9. Scheepenen incumbeerd ook de aanbesteeding van de
uytmoddering der stads gragten onder toezigt van den rooy-
meester, onvermindert hunne pligt om door commissarissen,
ieder in zyn wyk, etc, ten minsten eens 's maands, inzonderheyd
by laag water, inspectie te doen neemen van en nauwe toe-
zigt houden op der aanneemeren verrigtingen en wel speciaal,
dat de uytmoddering ook geschiede aan de vleugels van bruggen
en de hoeken van gragten, zoo nieede, dat door de aanneemers
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de besclioeyingen van de burgwallen van gras en andere
ruigte ztiyver gehouden werden; zullende voorts ider Scheepen
commissaris van 't een en ander telkens aan den heer president
van dat collegie hehoorlyk rapport moeien doen, ten einde
geen van de aannemers, dan die aan zyne gehondenisse voldoet,
betaaling geniete, terwyl by het contrarie zulks blyft ten
Pericule van den Scheepen commissaris, in wiens wyk de
negligentie bespeurd werd (Resolutie 1 November 1765).

10. Het stads zegul, zynde een azuur zwaard in een orange
veW, steekende de punt opwaarts door een donker groene
laurier krans, zal den lieer president onder zyn Edeles bewaringe
hebben, ten eynde daar ineede alle brieven en provisien van
Justitie te zegelen, genielende voor ieder zegul 7>9 stuyvers

iJOude statuten).
H. Om de geregls-zaken niet te veragteren zullen Schee-

penen gehouden wezen, als 't werk zulx vereyscht, drie maaien
des weeks, te weeten: 's Maandags, Woens en Vrydags
v°or den middag van 7 tot 11 uuren, te regt te zillen; en, die
"uyien voorweeten van den heer president uyt de vergadering
hlyven off merkclyk te laat komen, zullen 20 siuyvers ver-
duren (Oude statuten).

12. Alle transporten en hypothecatien van onroerende
goederen, vrybrieven, enz. zullen onder het zegul van twee
gecommitteerde Scheepenen g'expediecrl werden, genietende
ieder daar voor 20 stuivers, mits in opzigle der vrybrieven
,n t oog houdende 't dierwegens gestatueerde onder lyl'eygenen
en van geene suykermoolens, araks branderyen, kalk-off steen
nakkeryen koop off andere eygendoms brieven verleenende,
enzy haer Eerwaardens alvoorens geblecken is het daar
oe verkreegen schriftelyke consent dezer regecring (Oude

statuten, resolutie 28 July 1696 en 18 January 1718).
13. By verkoop van een araks hrandery zal, in de

voldoening van 's lleeren geregligheid, voor de gereedschappen
Resleld werden een bedraagen van rd s 200U, waarvan geene
?eregtigheid zal behoeven betaald te werden (Placaal, 6 April
1752).
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14. En om in de bereekening van 's iïeeren geregtigheid
van de brood-bakkeryen, zuyker molens en araks-branderyen
een vaste en eguale voet Ie houden zal alloos een derde van
'tgeene, waar voor de bakkeryen mei sl.iven, gereedschappen
en wcs meer werden verkogt, voor dezelve afgetrokken wer-
den, mitsgaders van hel rendement van een zuykei molen of
araks brandery by verkoop twee duyzend rd* voor de gereed-
schappen en 't verder toebehoren (Placaat G April 1732).

15. Ook moei, nii-l alleen van de interdict ie legens het
repareeren der gebouwen en opstallen, 't naast aan de stads
Ooster buyten barm staande, maar ook van alle andere huys-
en veld-dienstbaarheeden, op huysen,. erven en gronden off
landeryen reeds leggende, ten tyde, dal dezelve door verkoop
off versterff aan een nieuwen eygenaar overgaan, van wat natuur
die ook mogen wezen, by de koop- en andere eygendoms-brieven
uyldrukkelyke en speciaale aanwyzing werden gedaan, in
sleede van daar by alleen te laaien iuflueeren de generaale
clausule, dat den kooper zal moeien gedogen de servituten,
reeds op de verkogte of te verkopen huys, erlf of grond leggende
otf die namaals daar op nog mogten gelegd werden, zonder
aanhaaling, waar in de eerste beslaan (Resolutie 6 April 1752).

16. Inselver voegen moet ook by de voorsz eygendoms-
brieven van vaste goederen, buyten de stad gelegen, wel expres-
selyk werden bekend gesteld, dat de kooper gehouden zal weezen
de weegen voor deszelfs land of erf, zoo wel als de bruggen daar
ler plaatse, te maaken en in een behoorlyke slaat van gebruik
te onderhouden (Resolutie 11 December 1752).

17. Ten belange der hypolhecatie boven gemeld mogen
Schepenen geen kennisse nemen van geleende penningen tot
hooger renten als drie quart rd8 pro cento 's maands (Placaat
15 November 1695).

18. En om de ingezeetenen, zoo omtrent het koopen
van vaste goederen, als 't uytzelten van geld op dezelve, alle
mogelyke securiteit te procureeren, zoo zal by alle voorvallende
hypothecatien den secretaris zulks niet alleen in dorso der
origineele koop- off andere brieven van eygendom, maar ook in
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1 protliocol der eygendoms brieven ter zyde moeten noteeren,

Met aanwyzing van den datum en folio, waarop <le verband
hrieff in 't prothocol der Scheepen kennissen geregisteerd staal
(Resolutie 23 Maart 1708).

19. Gelyk ook weder I>y het afbetalen en royeeren
va «i eenige schuld brieven de secretaris zulx meede telkens,
met alleen op de voorsz. actens in 't prothocol der Scheepen
kennissen, maar ook in 't prothocol der koop- en andere transport
brieven, mitsgaders op die koopbrieveu zelfs, de voorsz. ontlas-
"ög zal moeten aanleekeneu (Resolutie 25 Maart 1708).

20. Voorts zal den secretaris, by opdragt off overschryving
van eenige vaste goederen, de koop- of andere eygendoms
"lieven aan gecommitteerde Scheepenen niet mogen overgeven
°"i geteekend en bezeegeld te werden, voor en al eer hy in
dorso, niet alleen de betaaling des Meeren geregtigheyd genoteerd,
'"aar ook buyten dien daar op gesteld en ouderteekend zal
hebben, dat hy, weegens dien verkoop ofte andere overschryving,
de hehoorlyke notitie geschreeven en onderteekend heeft op de
v oorige koop- off transport brieven zelfs, met aanwyzing van
de datums en folios der nieuwe koop- off transport brieven
(Dito).

21. Uyt dien hoofde zullen gecommitteerde Scheepenen
geene koop- of andere eygendoms brieven mogen onderteekenen
oft bezegelen, voor en all eer dezelve nolitie in dorso derselve
gesteld en door den secretaris onderleckend zal zyn; en zal ook

notitie gedaan moeten werden in dorso der Scheepen
kennissen, (e weeten, dat het verband ook op de laaste koop-
»rief aangeteekend is, eer dat gecommitteerde Scheepenen
dezelve zullen vermogen te onderteekenen en te bezegelen (Dito).

22. Den secretaris zal daar en boven gehouden weezen,
,ot gerustheyd der geene, die geneegen zyn eenige vaste
goederen te konpen off haare gelden op hypolheecq van dezelve
uyt te zetten, op haare begeerle en zonder de luyden nodeloos
°P te houden ol' langer, als 't nodig is, te laaien naloopen, niel
alleen by de prothocollen na Ie zien, off dezelve niet reeds
heswaart of aan andere verkogl en gelransporteerd moglen
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zyn; en, des gerequireerd werdende, daar van een schriftelyk
blyk, met zyn gewoone liandteekening bekragtigt, te geven,
maar ook te vergoeden de schade, die door deszelvs verkeerd
berigt in deezen, mitsgaders ook in cas van onwilligheid olie
versuymenisse, 'I zy in het nazien der prothocollen of omtrend
de voorschreve geordonneerde notitien, mitsgaders ook in het
al ie laat off wel incompleet opmaken der regisiers op de
proihocollen in der tyd moglen veroorzaakt werden, mits hy
voor elk jaars prothocol, dat nagezien werd, en ook voor ieder
briefje, dat daar van komt af te geven, 12 stuivers van de
requiranten zal mogen genieten (Dito).

23. Dierhalven zal men in de registers der koop- en
transport brieven niet alleen brengen de naamen der verkoopers,
qualitate qua, die als secretarissen, vendnmeesters, voogden,
erfgenaamen, executeurs of andere gemagligdens eenige op-
dragt doen, maar ook de naamen der principaale eigenaars
zelve, welker goederen de voormelde perzoonen in haar ge-
melde qualiteyt mogten komen te transporteeren, 't welk
ook, in cas van hypothecatie komende voor te vallen, mede
zodanig in het register van dat prothocol geobserveerd zal
moeten werden, wel lettende, dal ook de namen, die abusivelyk
met diverse letters begonnen werden, als G en S voor K en Z.
ook onder alle die letters geregistreerd werden (Dito).

24. Ter voorkoming van alle erreuren en confusien zullen
de maandelykse commissarissen, niet alleen van alle opdragten.
die geduurende hunne maand voorvallen, maar ook van de
gehouden vendutien, gevallene defaults, enz., pertinente en
correcte aanteekening of contra-rollen houden en deselve ver-
volgens ten einde van de maand teegens het prothocol en de
aanteekeningen van den secretaris confroriteeren (Raad van

.justitie 26 Augustus 1672 en 15 May 1675).
25. Den heer president en de agt leeden zullen 's jaars

genieten ieder een eere gift van veertig rd" en de burger
leeden daar en boven alle zes maanden tautig rd' ieder, welke
hun uyt 's(',omp s cassa zal werden betaald (Oude stal uien,
resolutie 16 Augustus 1757).
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26. Behalven den secrelaris en geswore clerk, mogen

er ler secrelary van Scheepenen niet meer als tien scribenten,
uie van de Compc gagie winnen, bescheyden zyn (Resolutie

p 16 Augustus 1757).
27, Scheepenen zullen by haar verkiezing in handen

va n den heer Gouverneur Generaal den volgenden eed doen.
Wy belooven en zweeren den staat der vrye Vereenigde

Nederlanden, zyne Doorlugtige Hoogheid, den heere Prince van
Wrange en Nassauvv, Erfstadhouder, capitain generaal en
admiraal der Vereenigde Nederlanden, de heeren Bewindhebberen
der geoclroyeerdc Oostiudische Compagnie, mitsgaders den heer
Gouverneur Generaal en de Kaden van India, gebouw en getrouw
te weezen; dit ampt van Scheepenen opiegtelyk Ie bedienen;
haar Hoog Mogende regt naar vermogen Ie helpen mainclineeren;
v;, n niemand, die voor den geregle processe heeft ofleapparent
hebben zal, eenige giften olf geschenken te ontfangen, direclelyk,
nog 'ndireclelyk; de secreelen deezer kamer aan niemand te
°peubaaren; dezes ryks en stads welvaren te helpen bevorderen,
mitsgaders goed, korl regt en justitie aan ieder, zonder ooglui-
,u"g, haal olie gunste te administreeren, gelyk vroome en
opretiie regters toestaat en betaamd.

L Zo waarlyk helpe ons God Almagtig (Oude staluien).

OFFICIEREN VAN JUSTITIE IN *T GEMEEN, NEVENS
HUNNE ONDERHORIGE GEREGTS DIENAARS.

!• De respeclive officieren van justitie in 't generaal
zullen, wanneer iemand in flagranti delicto by hen g'attrap-
peerd werd of anders in zaaken, die geen uitstel lyden. ongcagt
"et geslalueerde omtrend ieders regtsgebied, gehouden zyn
«en een des anders ampt en olïicie, in faveur van de justitie,
by provisie waar Ie nemen en den delinquant vervolgens aan
den officier, onder wien dezelve eygentlyk gehoort, over te•everen (Oude statuten).

-■ De beyde fiscaals zullen, wanneer hen eenige delicten
e» transgressien in de zaken van negolie, soldy, equipagie, lor-
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lificalie, gebouwen, ongelden en wes meer te vroren komen,
gehouden zyn de daar (oe gehorende hoeken, reekeningen en
verdere papieren Ie visiteeren en te examineeren en, des noods,
de vereyschte hulpe daar loe Ie verzoeken, om dus te konnen
weeten, hoedanig 't met de zaak naar waarheyd gelegen is en
in hoe verre dezelve bewezen zal konnen werden, mitsgaders
ook legen welke perzonen haar lieden uyl dien hooide eenige
actie mogte competeeren, ten eynde vervolgens den schuldige
voor den icgter te kunnen calangeeren (Instructie XVIIn™

50 Maart 1688, resolutie 6 Juny 1690).
5. Uit dien hoofde zullen zy, met voorkennisse van den heer

Gouverneur Generaal, acces hebben tot de brieven,, boeken en
verdere papieren, zoo wel ter generaale secrelary, als op de
verdere schrylromploiren (üito).

4. Zonder dat daarom met hel inslitueeren liarer actiën
legen zodanige, waar leegen zy deselve vermeenen (e hebben,
zullen behoeven Ie wagtcn na eenige ordre van de hooge
regeering, zynde integendeel, uyt kragle van hun ampt, gehou-
den dezelve voor den regier te inslitueeren (l)ilo).

». De officieren van justitie in 't generaal zullen geene
precedente informatien mogen nemen buyten voorkennisse van
den regter, excepto omlrend zodanige zaaken, als van weegen
de hooge overigheyd mogten werden g'ordonneerd,'t zy door de
hooge regeering nopens zaken, die geen uylslel lyden kunnen, off
door den heer Gouverneur Generaal alleen (als represenlecrende
dezelve) met betrekking tot gevallen, die haast vereysschen; en
heeft deese regeering, den heer Gouverneur Generaal in gelyker
voegen in de voormelde graaden, ook de faculteyt om, by wigtige
redenen, den officier te inlerdiceeren bet neemen van precedente
informatien, waar van dan zyn Edelheyd ter naaste byeenkomsl
de regeering zal kennisse geeven (Resolutie 21 Maart 1766).

6. Den advocaat of water fiscaal, iemand van 'sCorup' die-
naaren komende Ie calangeeren en tegens dezelve een eyscb
willende doen van amende eeniger gage, vergoeding van schade
aan de Edele Comp% suspens off deportement, zal gehouden
wezen daar van kennisse Ie geeven aan den heer Directeur
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«eneraal, ten eynde zyn Edele zoude kunnen bezorgen, dat aan
den gecalaugecrdeii, staande 't proces, geene verstrekkingen
werden gedaan van gagic (Resolutie 5 May 1694).

~- Den advocaat fiscaal van India, water fiscaal en Baljuw
zullen eenlyk staan onder den president en Raad van justitie
en "iemand, ten reguarde van de exercitie harer atnpten, hebben
le kennen als dezelve, hehalven den laast gemclden, nainenllyk
l 'e Baljuw, die, zo wel als den Drossaart der Balaviasclie
°n)nielanden, ook onder den president van Scheepenen sorteerd,
van wien gezamentlyk off wel van de voornoemde presidenten
in 't particulier, na gelegenlheid, zy dienvolgende alle ordres
zullen moeten ontfangen en hunne rapporten daar aan over-
brengen (Besluit XVII"™ 1 November 1709).

8. Dog in extra-ordinaire voorvallen en waar periculum
' n 'iiora mogle zyn, zal de hooge regeering gezamentlyk of
wel den heer Gouverneur Generaal in 't particulier vermogen
voornoemde olh'cieren respective te gelasten en injungeeren het
exploicleeren van arresten op personen of goederen, mits dat daar
van binnen 24 uuren communicatie en kennisse gegeven werde
ila,i den president van den Baad van justitie; gelyk meede
voornoemde officieren van justitie, ten spoedigste doenlyk, haar
■'especlive exploicten en wedervaren in cas voorsz. aan gedagle
President zullen hebben te relaléeren, die als dan het zelve in
Kade van justitie ter deliberatie zal hebben voor te brengen, om
daar op naai- bevinding van zaken gedisponeerd te worden
(Dito).

'•'• In zo verre den advocaat fiscaal of ander officier
Va" justitie in 't een olf ander geval vermeende reeden te
'lebben van niet te kunnen lungeeren, zal hy zig eerst moeten
a ddresseecen aan den Baad van justitie ofte Scheepenen en
kennisse geeven, waarom hy denkt g'execuseerl te moeten
werden, wanneer den regier zig vervolgens zal hebben te addres-
Seeir " aan deese regeering, ten eynde door dezelve een ander
werde gecommitteerd om in plaatse van den g'excuseerden
P p o interim te fungeeren, als dependeerende de excusatie en
surrogaüe van deze regeering, met advies en, des doenelyk,
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met overeenstemming van tien Raad van justitie, wanneer het
een zaak is, die voor haar dienen moet (Besluit XVIInen 5
September 1735).

10. Niet tegenstaande de gemaakte bepalingen omtrent
het regtsgehied der respective officieren van justitie zullen
dezelve niet verstaan worden hen lieden in 't minste te verhin-
deren om tör aller plaatse acte van devoir te toonen, als
zynde wel expressclyk gestalueert, dat, indien in presentie of
nabyheyd van een der officieren of zelfs ook van hunne bcdieu-
dens eenig delict moglc werden geperpelreerd, den aanwezende
ten eersten zal mogen en moeten ageeren, schoon de zaak ten
vervolge zal moeten overgaan aan den officier, onder wiens
regts-dwang dezelve gehoord.

11. Daar onder zyn nogtans niet begreepen, maar integen-
deel wel expresselyk van uytgezondert, de aanhaalinge van
geslookene off contrabande goederen, waar in de officier, die
de calange gedaan heeft, ten uyt-einde der zaake zal blyven
fungeeren voor den competenten regter, die zodaanigen officier
zyn aandeel in 't agterhaalde, na de ordres en placcaten, zal
toewyzen.

12. Zoo wel den Baljuw, als Drossaard, mogen over elkan-
ders onderhoorige in corporeele delicten jurisdictie oeffenen;
dog in pecunieele moet den een des anders subject overleeveren.

13. Maar misdaden of breuken, geperpetreerd werdende
op plaatsen, waar uyt eenig conflict van jurisdictie zou konnen
ontstaan, zal dien officier in de calange geprefereerd weezen,
die de misdadigers off een derzelver 't eerst aangesprooken ofte
in hegtenis bekomen zal hebben.

14. En zullen alle de respective officieren in alle zaken,
daar het van nooden zal weezen, gehouden zyn malkanderen
ten dienste van de justitie de hand te bieden en te assisteeren,
op privatie van hun ampl.

15. Gelyk niemand onder onse jurisdictie een ander zal
vermogen te apprehendeeren als alleen de advocaat en water
fiscaal, mitsgaders den Baljuw en Drossaart, zullen ook dezen
aan de andere kant niet vermogen iemand, in hegtenis gezet
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zynde, hoe verkeerdelyk hy ook geapprehendeert mogle zyn,
onder handtasting, borgtogt off anderzinls te largeeren, als met
consent van den regier (Oude statuten, resolutie 25 April 1701).

16. Inselver voegen vermogen zy over geene boete of
nreuke, excedeerende de waarde van zes rd', met de delin-
quanten composeeren, ten waere den regter, om importante
reedenen, op versoek van parthyen 't zelve kwam te accor-
deren (Instructie XVIInen 26 April 1650).

17- Dog iemand zig feytelyk teegens den officieren van
justitie stellende, zullen zy de zodaanige met geweld tot obe-

•entie mogen brengen; en, ingevalle in de exercitie van hun
ana Pt iemand quam te quetsen of dood te slaan, zullen dezelve,

°S hunne dienaars, dierweegens geensints calangeabel zyn
(°u<le statuten).

18. Egter mogen de officieren der justitie hunne caffers
0 mlandse dienders buyten hunne tegenwoordigheid of die
ar er substituiten tot geene exploicten gebruyken, invoegen
y ook moeten zorge dragen, dat voorsz. caffers, 't zy by dag

01 Dy nagt, geene vrye ingeseetenen offvreemdelingen en inzon-
erheid geene Europeesen aantasten, vatten off gevangen zetten,
eel min iemand vergen om de huizen of wooningen, daar ze
n woonen, zo ze gesloten mogten wezen, te openen of, open

zynde, daar in te gaan in weerwil des geenen, die in 'thuys
woond of het gezag heeft; jaa, daar bereeds binnen wezende
gekomen, moeten zy, op 't bevel des geene, die in 't huys
woond, ten eersten naar buyten gaan, zonder eenige tegen-
stand off tegenspraak (Resolutie 6 May 1670 en 5 December

19. Maar, by aldien 't mogte gebeuren, dat gemelde caffers
iemand op heeter daad betrapten off door andere luyden
aangeweezen wierd, die een ander gedood, gequetst off eenig
ander kennelyk of naamwaardig misdryff gepleegt hadde, in

ken gevalle zullen zy zodaanigen misdadiger vryelyk en
rnbeschroomt moogen aantasten en in verzeekering brengen,

nuts daar van op stonds den officier kennis geevende (Resolutie6 May 1670).
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20. Wanneer ook de officier off zyn substituit, met de
caffers uytweezende en eenige misdadigers op het spoor kry-
gende, om dezelve beter te agterhalen, hier off daar ter zyden
moesten afgaan, zoo zullen als dan en voor zo lang dal duurt,
de kaffers gereekend werden, alsofze onder 't ooge haarer
meesters waren en haar ampt en meesters last vryelyk en
onbeschroomt mogen in het werk stellen (Dito).

21. Voorts zullen de caffers alleen mogen gaan om
g'aufugeerde lyfeigenen op te zoeken en op te vatten, alsook
wanneer de officier door iemand verzogt word om zyne slaven
na het gevangenhuys te brengen, om daar door de zelven,
ten overstaan van den officier off zyn substituit, altyd nogthans
met kennis van den officier, gestraft te werden na vereisch
van zaaken (Dito).

22. In zulke gevallen dan, als geaegt is, en andere
van diergelyke natuur zullen de caffers alleen mogen gebruykt
worden en in geen andere.

25. Dog buyten publicque moorden of andere schielyke
misdaden van belang zullen in 't geheel geen substituiten, veel
min caffers ofte inlandse dienaars der officieren van justitie in
de respective campongs off quartieren der inlanderen mogen
komen, zonder voorkennis van den gecommitteerde tot en over
de zaken van den inlander off van hare meesters, die daar van
dan ook, 't zy voor het zenden van gemelde substituiten, de
tyd zulx toelatende, dan wel naderhand, zoo spoedig mogelyk,
kennisse zal moeten geven aan den heer Gouverneur Generaal
(Resolutie 5 December 1707 en 6 April 1762).

24. lnsgelyks zullen de officieren van de justitie de
zuyker molens, zo veel mogelyk, vry laaten van de lastige en
voor haar zelfs gevaarlyke visitatien door geweldigers en caffers,
waar van de laatsten daartoe nimmer alleen mogen g'emplo-
yeerd werden (Resolutie ultimo December 1750 en 6 April
1762).

25. Nogthans is onder dat verbod niet begreepen de
gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander ofte
desselfs swarte dienaars, nog ook inlandse militairen, die
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den heer Gouverneur Generaal nodig mogte oordeelen op een
exploict off in commando uyt Ie zenden na de zuyker molens,
oie suspect zyn weg geloopene slaven en ander quaad volk op
en aan te houden (Dito).

26. Voorts zullen de officieren van justitie, iemand cri-
mineelyk accuseerende, van de preuven en bewyzen alvorens
wel voorzien moeten wezen en dezelve vervolgens by eysch,
antwoord, replicq en duplicq, zonder meer, voldingen, ten eynde
parthyen door lange twyffelaglige proceduren geen schade off
oneer lyden (Oude statuten).

27. Intusschen zal 't den geenen, die door haar over
ceni g delict ofte misdaad aangesproken word, vry staan, of door

eni zelven, of door een procureur, zyne zaaken te verant-
woorden, mits dat op alle termynen, 'tzy dat in hegtenis zy
°" niet, zelvs in perzoon mede compareere (Oude statuten).

28. De actie off calange, uyt verboden handel spruytende
en dus ook legens de aanbrengers van ongepermitteerde
lederen uyt Nederland, zal, zo wel voor den Baljuw en
landdrost, als voor de fiscaals open slaan, om, by preventie,
Wanneer de zaken haar eerst aangebragt werden off andersints
er kennisse komen, legens de schuldige, zoo wel 'sComp*
'enaaren, als burgers, te mogen procedeeren en de confiscatie

en de boete, daar op staande, genieten (Resolutie 24 February
!666 en 7 Juny 1751).

29. Wyders zullen de officieren van justitie op de gepre-
geerde regt-dagen, ieder by zyn collegie, item wanneer

c°mmissarissen in hunne zaken tot enquesten en informalien
Va ceeren, moeten present zyn (Oude statuten).

3 0. Om welke reedenen zy ook gehouden zullen weezen
e secreeten des kamers aan niemand Ie reveleeren (Dilo).

31. En zullen van alle zaken, die zy voor hel geregt
langende h e |,| )en) ordentelyk register houden, om 't zelve ten

en tyde, des gerequireerd werdende, den heer Gouverneur
eneraal off het collegie, daar zy by gehooren, Ie kunnen ver-

loonen (Dilo).
32. Zy blyven gehouden ie suslineeren alle zaken, arme
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en miserabele perzoonen aangaande, zonder daar voor eenig
loon te vorderen, veel min te ontfangen (Dito).

33. Wyders zullen zy haar met partyen, daar zulx nodig
zal weezen, mogen voegen met zodanigen gevolg, als onder
den lilul van advocaten en procureurs, § 40, te zien is (Dito).

34. Van het confineeren van lieden alleen op suspicie, datse
met lazerny off andere afschuwelyke ziektens besmet zyn, zullen
de officieren van justitie ten eersten kennisse moeten geven
aan den beer president van 't collegie, waar onder zy sorteeren,
op poene, dat andersints off by gebreeke van dien ten haare
lasten zullen komen alle de kosten, welke de zodanige, na
drie dagen ziltens in de boeyen, hebben verteerd (Raad van
justitie 17 Juny 1682).

35. Voorts moogen de officieren van justitie deze en geene
vile perzoonen, welke over het fraudeeren der thollen,
vuistslagen en diergelyke misdryven in bepaalde, geringe,
pecunieele amende vervallen en onvermogens, dan wel onder
zulk een pretext weygerig zyn dezelve te voldoen, afstraffen
met een domesticque correctie, mits daar omtrent gematigd
te werk gaande en de straffe egualiseerende met de misdaad
(Resolutie 5 Augustus 1729).

36. De heeren presidenten der beide collegien van justitie
zullen nu en dan, op onverwagte lyden, twee hunner leeden
moeten committeeren om de zo genaamde blokken off tronken, zo
wel van den advocaat fiscaal, als van den Raljuw en Drossaard,
te visiteeren, te weeten, dat van den eerst gemelden officier
door twee leeden uyt den Raad van justitie en dat van de
twee andere officieren door gecommitteerde Scheepenen, ten
eynde, by ontdekking van een onbehoorlyke, langduurige off
oneygene gevangenhouding van deze off geene ingezeetenen,
daar teegens. te kunnen voorzien (Resolutie 29 Maart 1737).

37. Wyders werden de officieren van justitie wel expres-
selyk geinterdiceert, by 't doen van justilieele commissien
ter zee, zo wel in het heen gaan, als te rug komen, een
vlag te voeren (Resolutie 10 January 1730).

38. Den advocaat en water fiscaal, item den Drossaard,
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zullen ieder twee en den Baljuw een Europeese substituit
°' geweldiger mogen hebben (Oude statuten, resolutie 19
Augustus 1672, 25 January 1682, 24 Juny 1732 en regle-
ment 31 July 1755).

39. Geen Chineesen of andere inlandse natiën, alhier
woonende, gelyk ook geene vreemdelingen, van wat natie
°'te conditie dezelve mogten wezen, zullen, deze plaats met
naare vaartuigen frequenteerende en van buyten inkomende,
een kris ofte eenig ander geweer, hoedanig 't zelve ook zy,
bY hun mogen dragen (Placaat 31 May 1697, 29 Juny 1739
en 17 October 1752).

*0- Daar en boven zal een iegelyk van haar, na het
'uyden van de klok van 9 uuren, van de straaten zig hebben
te absenteeren en des nagls in haar logys ofte vaartuygen
verblyven, op poene, dat, ter contrarie doende en by nagt zonder
Vettige oorzaak met geweer off ook zonder geweer, van geen
brandend ligt voorzien, op straat bevonden werdende, voorde
eersle maal 't geweer, 't welk by zodanig een gevonden
werd, zal verbeuren en bovendien voor den tyd van 3
baanden in de ketting geklonken en, voor de tweede reys,
buyten voorz., ook nog swaarder aan den lyve gestraft werden,
na bevinding van zaken; zullende de geene, die by dag zonder
wettige oorzaak van te willen gaan na thuynen off landeryen,
geleegen buyten den omtrek van 's Comps buyten forten en
Wa glen te deezer plaatse, werwaarts het ten opzigte, zo van
°et wild gedierte, als anders, niet veylig zy zig zonder geweer
*e begeeven, met geweer bevonden werd, het zelve voor de
eerste maal verbeuren en voor de tweede reys arbitralyk aan
den lyve gestraft werden (Dito).

*1. Boven dien zullen de capiteins der inlandse natiën
uyten deze stad, niet alleen alle inlanders die na 9 uuren

zonder brandend ligt, byzonder met eenig geweer, haar campongs
willen passeeren off wel daar omtrend op 's Heeren weegen
bevonden werden, 't zy met goedheyd of met geweld moeten
opvatten en aanhouden, om den volgenden dag aan denLan-
d te werden overgegeven, maar ook, wanneer zy kondschap
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van sodanige parthyen komen te erlangen, zullen zy deselve
buyten haare campongs te keer gaan en apprehendeeren off
wel, in cas van resistentie, zonder scrupule onder de voet
stooten, mits daar van den volgenden morgen kennis geevende
aan den Landdrost (Dito).

42. Welk verbod van 't dragen van krissen off eenig
ander geweer verstaan moet werden binnen de stad en desselvs
cingels en voorsleeden, tot zoo verre, dat, wanneer iemand van
buyten in de stad off wel uyt de stad na buyten met geweer
genoodzaakt werd te gaan, als dan binnen de stad, desselvs
cingels en voorsteéden zyn zydgeweer off kris, 't zy aan
een stok ofte piek gebonden over de scbouder zal moeten
dragen (Dito).

43. Dog werden van deze ordre uytgesonderl de capitains,
luytenanls en verdere hooffofficieren, tot vaandrigs toe, nevens
de oudste sergeant van ieder compc en die het wyders om
goede reeden off inzigten meedc byzonderlyk mogte toegestaan
werden, zonder dat zulx by anderen tot eenige consequentie
zal mogen getrokken werden, om daar meede tot aan en in
de stad te mogen komen; en zullen deze uytgezonderde een
byzonder teeken, te weeten: een langwerpig stukje pergaraent,
met het wapen van Batavia daar op gedrukt en beschreeven met
de naam van den perzoon, mitsgaders by den secretaris
van de hooge regeering onderteekend, werden gegeeven, dewelke
zy by hun moeten dragen, om 't zelve op 't in- en uyt gaan
der stads poorten te vertoonen en also onverbindert te passeeren
en repasseeren (Dito).

44. Tot 't dragen van zodanige geweer zyn ook ge-
qualificeert alle inlandsche natiën, 't zy Mabometanen off
heydenen, dewelke men nodig -mogte agten, 't zy als loon
trekkende dienaaren off vrywillige soldaaten, ten dienste van
de Comp e aan te nemen ofte te gebruyken, namen llyk voor
zo lang zy in die dienst continueeren, met deze verstande
nogtans, dat de zulke baar krissen off ordinair zydgeweer aan
een leere riem ofte porte épée boven haar opperkleed zullen
moeten dragen, zo wel op haar bescheiden post, als in 't gaan
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&a zodaanige quartier, als waar na toe zy mogten uylgezonden
wer<len, invoegen zy daarmeede ook tot in de slad zullen mogen
komen; en werd de observantie van dil een en ander de
sabandhaars en gecommitteerde tot den inlander, zoo verre tot
«unne dienst relatie heeft, meede aanbevoolen (Oude statuten).

45. En werden de vendumeesters, de curator ad lites
en de respective secretarissen der collegien van justitie, item
die van Wees meesteren en alle, die verder g'authoriseert zyn

1 het houden van publicque vendutien, geinterdiceert het
Vei'kopen van canon, van wat caliber of specie 't zelve mogte
zyn > zonder alvoorens daar van een notitie geformeert en aan

en heer Directeur Generaal gepresenteerd te hebben, ter
examinatie, off 't zelve de Compe ook te staade zoude kunnen
"omen; op poene, dat al 't canon, dat contrarie deese ordre
naogte werden verkogt, voor de Compe zal geconfisqueerd
werden, onvermindert de betaling van dies rendement uyt de'
Privé beurs der vendumeesters of andere venduhouders, boven
gemeld, aan de geenen, voor wiens reekening het zelve mogte
ZY« verkogt (Resolutie 17 December 1762).

*6. Daar en boven werden de officieren van justitie, de
sabandhaars en boomwagters gelast exact te vigileeren en te
«aten vigileeren, dat geen ander dan Comp* geschut of hand-
en schiet geweer de boom passeere, nog in of uytgevoerd
werde buyten schriftelyke permissie van den heer Gouverneur
eneraal en al, wat particulieren toebehoord, zonder zodaanige

icentie in- of uytgevoerd werdende, aan te houden en daar van
ten eersten kennisse te geeven aan welmelde zyn Edelheyd,
°P poene van correctie (Resolutie 23 Augustus 1763).
t

*7. Geen vreemde Europeesen, Chineesen of inlanders,
zy officieren of andere, zullen eenig geschut, grooter danroers off musquetten, en ook hier van alsoo min als van

uskruyt of andere ammunitie van oorlog, eenige naamwaardige
quantiteit elders aan de wal, 't zy binnen de stad of ten platten
anden, onder zig mogen hebben, bergen of houden, direct of

irect, het een en ander op poene van confiscatie van zoodanig,uyten expresse concessie gegooten, aangemaakt, verkogt of aan
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land onder zig gehad hebbend geschut, enz. en een boete
van de viervoudige waarde, beide te verdeelen ten behoeven van
de Compagnie voor een derde, de officier, die de calange zal
doen, voor een derde en den aanbrenger voor de resleerendi
derde, mitsgaders, ingevalle het zelve dienen kan lot styving
der vyanden van den staat of de Compe

, met straffe aan lyf
of leeven daar en boven, naar exigentie van zaken (Plakaat
26 May 1752).

48. De sabandhaars zullen geene geweeren op de passen
van de vertrekkende particuliere scheepen of vaartuigen bekend
stellen sonder speciaale permissie van den heer Gourerneur
Generaal, onder welke geweeren egter niet begreepen zullen
weezen de zodanige, die tot defensie van het schip offraartuyg,
waar voor de pas gevraagd werd, baarblykelyk ncodsakelyk
vereyscht worden (Resolutie 29 December 1758).

49. Voorts zullen, zo wel den advocaat fiscaal, Baljuw en
Drossaard, als den gecommitteerde tot en over de zaken van
den inlander, diaconen moeten adsisteeren om deeze en geene
perzoonen van geringe qualiteyt, waarmeede zy noodzakelyk
spreeken moeten, dog die, schoon daar toe by tyds en minnelyk
verzogt zynde, zonder wettig excus refuseeren te compareeren,
daar toe te noodzaaken, mits egter, in zo verre betreft de
geenen, die in de omme- of boven landen wonen, zorge dragende,
dat 't oproepen van zulke ver aff woonende menschen zoo
veel geraenageerd werd, als buyten prejuditie van 't intrest
der diacony geschieden kan (Resolutie 17 July 1750).

50. De respective officieren der justitie moeten alle ge-
infecteerde, mismaakte en afschuwelyke menschen, die voor
het gezigt van zwangere vrouwen off om andere reedenen in
de gemeente schadelyk mogten geoordeelt werden en zig niet
ontzien om langs de straaten en huysen te gaan bedelen, zo
wel als alle andere publicque bedelaars doen opvatten en, na
genomen inspectie, des noods na het lazarus huys off't ambagts
quartier overbrengen, naar dat, na gedane visitatie der ligha-
melyke constitutie, ten eersten daar van behoorlyk rapport
aan den heer Gouverneur Generaal zal gedaan en door zyn
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koelheid de nodige ordre gesteld wezen, om alzo de straaten
van de stad daar van te suyveren (Placaat 15 January 1682
en 9 Pebruary 1753).

51. Dit zal in de voorsteeden, langs de cingels en verder
uyten de stad in eygen maniere plaats hebben
52. De officieren van justitie zullen steeds attent moeten

wezen, dat geene bouticques off kramen opgeregt of, voor
an ge opgeregt zynde, verder uytgezet worden op de wegvan 't Molenvliet en andere dergelyke smalle weegen (Reso-
lut'e 6 December 1751).

53. Zullen ook moeten bezorgen, dat alle wegen en toe-
S an gen van bruggen en straaten, zoo buyten, als binnen de

a o, werden zuyver gehouden van alle belemmeringen (Reso-
lulje 18 December 1716).

54. Zullende gevolgelyk ook niemand toegelaten worden
)

OSSe> vervoerbaare kraampjes te stellen binnen de paaien van
s "eeren wegen of daar zy eenigsints zouden kunnen belem-
meren het vry gebruyk derzelve, item der bruggen, voor
d "erhai)de rytuygen en voetgangers (Dito).

55. Derzelver inlandsche dienders off caffers, bestaande in:
14 van den advocaat fiscaal,
18 i> , baljuw,
12 » , water fiscaal,
**> »

» landrosl,
•U'en door gemelde officieren respective van spys en drank,

wel als van kleeding, voor niet moeten verzorgt worden(Resolutie 21 December 1666, 15 Pebruary 1692 en 5 May

56. De tweede substituit van den advocaat fiscaal en de
ena toegevoegde agt caffers moeten op het pleyn voor de
er'. tegen de oude muur van het vierkant, woonen, waar

■ egen over een halve galg en eenige geessel paaien gesteld
J om parate executie te houden tegen die geene, dieeenige

\eryen of straat schenderyen aldaar ter plaatse mogte«men te pleegen en die zig by die gelcgenlheyd tegen hem,u stitujt, of de patrouilles uyt de militie met geweld komt te
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opposeeren of deselve feytelyk te attacqueeren, ten eersten
te apprehendeeren om wan lyf of leeven gestraft te worden,
naar bevinding van zaken: zullende dierhalven voorsz. substi-
tuit met zyne kaffers aldaar de vvagl moeten waarneemen en
dien oird van quaad geboefte zuyver houden, mitsgaders het
vegten, smyten, enz. verhinderen en weeren (Placaat 25
January 1682 en resolutie 21 Maart 1766).

57. En, ingevalle eenige Ie saam gerotte vagebonden zo
kragtig op hem mogten aandringen, dat hy, nog zyne caffers,
in staat waren dezelve zonder quetsen te apprehendeeren, zoo
word den gemelden substiluit, even en inzelver voegen als de
patrouilles uyl de militie, volkomen gequalificeert te doen, dat
nodig zal bevonden werden, ja, zelfs om de belhamels onder
de voet te stooten (Dito).

58. De substituilen zullen van ieder perzoon, die zy in de
boeyen mogte brengen, genieten 59 stuivers (Oude statuten).

59. Andersints zullen zy niet, veel min de caffers, iets
vermogen te eysschen of ontvangen voor 't in- of uytlaalen
der gevangenen, op poene, indien bevonden werd by de sub-
stituiten oü caffers, contrarie deezen, den gevangenen voor
't in- of uitlaaten het alderminste g'eyscht of afgeperst te
wezen, dat deselve daar over, na exigentie van zaken,
zwaarlyk zullen werden gecorrigeert (Raad van justitie 14
Maart 1674).

60. Den advocaat fiscaal, baljuw en water fiscaal zullen,
by het aanvaarden hunner respective bedieningen, den vol-
genden eed doen, nameullyk:

Ik beloove en sweere den staat der Vereenigde Nederlanden,
zyne Uoorlugtigste Hoogheyd, den heere Prince van Orange
en Nassauw, Erfstadhouder, capilain generaal en admiraal van
de Unie, de beeren Bewindhebbeien van de g'octroyeerde Üost-
indiscbe Compagnie, mitsgaders den heere Gouverneur Generaal
en de Raaden van India gehouw en getrouw te weezen, haar
Hoog Mogendes regt, mitsgaders dal van de Edele Compe

,

getrouwelyk voor te staan en naar myn uyterste vermogen
helpen bewaaren;
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dat ik insgelyks, na myn uytterste vermogen en beste ver-
band, zal helpen bevorderen, dat goede en opregte justitie aan
a lle en een iegelyk, die zulx verzoeken, g'adminislreerd werde,
zonder oogluyking, baat of gunst van iemand;

•lat ik alle zaken opregtelyk en ter goeder trouwe, na myn
fleste wetenschap en kennisse, den regier te kennen geven,
mitsgaders in dezelve handelen en procedeeren zal, zo als in
conscientie en naar regten zal bevinden te behoren;

Jat ik niemand eenige concussie, extorsie, overlast of geweld
doen zal, nogte gedoogen, dat bymyne dienaars gedaan werde;

dat ik over geene delicten met iemand composeeien of ver-
dragen zal, ten waare met kennisse van den regier of over
kleene breuken, van welke zulx by de stalulen toegelaten is;

dat ik de secreeten des kamers aan niemand openbaaren
zal en dat ik my voorts generaalyk in dit, myn ampt dragen
zal, als een goed en opregt officier van de juslilie toeslaat en
helaamt.

Zo waarlyk helpe my God Almachtig (Resolutie 21 December
'666).

61. Den Drossaart zal insgelyks, voor het aanvaarden van
zyn ampt, den onderstaanden eed doen.

Ik beloove en sweere den staat der Vereenigde Nederlanden,
zyne Doorlugtige Hoogheid, den heere Prince van Orange en
Nassauw, Erfstadhouder, capitain generaal en admiraal van
de Unie, de heeren Uewindhebberen van de geoclroyeerde

Compagnie, mitsgaders den heer Gouverneur Ge-
neraal en Raaden van Indie gebouw en getrouw te weezen,
net ampt van Drost ten platten lande van Batavia opregtelyk
le bedienen en na myn uyllersle vermogen te bevorderen,
dat dezelve landen en ingeseetenen van niemand, by nagte,
"°g by dage, overlast ofte geweld geschieden, en inzonder-
'eyd, dat hel zelve niet geschiede door myne suppoosten ofte

dienaars.
dat ik alle zaken, myn ampt rakende, den regier naar myn

este kennisse en weetenschap voordragen en Ie kennen
geeven, mitsgaders in dezelve procederen en handelen zal, zoo
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als naar goede conscientie en na rayn instructie bevinden zal
te behooren;

dal ik met niemand over eenige delicten composeeren zal,
als met kennisse en toestaan van den Edele geregte ofte in
kleyne zaken, in welke zulx toegelaten is;

dat ik, voor 't generaal, my in voorsz. ampt dragen zal, als
een vroom en opregt officier en landdrost toestaat en betaamd;

Zo waarlyk helpe my God Almachtig (Ordonnancie 24
February 1651.)

62. Eyndelyk werd hier onder geinsereerd den eed voor
de substituiten der officieren van justitie of geweldigere.

Ik beloove en zweere den staat der vrye Vereenigde Neder-
landen, zyne doorlugtige Hoogheid, den heere Prince van Orange
en Nassauw, Erfstadhouder, capitein generaal en admiraal van
de Unie, de heeren Bewindhebberen van de g'octroyeerde Oost-
indische Comp e

, mitsgaders den heer Gouverneur Generaal en
de Ra aden van India gehouw en getrouw te weezen, den pre-
sident en raaden van justitie, ook Scheepenen, alle eere, respect
en onderdaanigheid te bewyzen, niemand eenige extorsie, over-
last ofte geweld te doen, met niemand over eenige delicten,
die lot myne kennisse gekomen zullen wezen, te composeeren,
nogte dezelve te verswygen, om wat oorzaak zulx ook zoude
mogen weezen, maar alles opregtelyk den officier te kennen
geven, en voorts generaalyk my in dit ampt te dragen, als
een eerlyk man en vroom dienaar van de justilie toestaat en
betaamd.

Zo waarlyk helpe my God Al magtig.

ADVOCAAT FISCAAL.

1. De advocaat fiscaal van Indie is gehouden waar Ie
nemen alle zaken, de regten, hoogheid en heerlykheid van den
Nederlandschen staat in deeze landen rakende, gaande zyne
jurisdictie over alle Comp8 dienaaren in 't gemeen, zoo wel
binnen, als buyten deze stad woonagtig, uytgezondert alleen
de zodaanige, waaromtrend expressis verbis in dezen anders
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ls gestatueerd (Oude statuten, ordonnantie 24 February
1651).

2- In gemengde zaaken, wanneer namentlyk lussen Comp s

dienaaren en burgers gedelinqueerd werd, zal den gene dier-
wegens actie competeeren, die de delinquanten 'teerst en by
preventie in hegtenis neemt of over de begaane misdaad
aa nspreeken zal, invoegen dat, zoo den Baljuw off Drossaard
,n gemengde zaken voor den advocaat fiscaal den misdadigers
attrappeert, den zelven, zoo wel die in 'sComps dienst
Z als de vrylieden, zal vermogen te calaugeeren, en zo

versa, dog in beide gevallen niet als voor den Raad van
justitie dezes casteels (Ordonnancie 24 February 1651).

3. Wanneer egter een burger met een Comp* dienaar
komt te delinqueeren en den eersten alleen zoude moeten
gearlioneerd en teregl gesteld worden, zal zulx dan moeten
geschieden voor Scheepenen, indien den Baljuw off Drossaard
den zelven mogten geapprehendeert hebben by preventie, die
•o zodaanigen geval zal plaats hebben en behouden (Resolutie
19 January 1714).

*• Maar, by aidien den advocaat fiscaal en Baljuw of Dros-
saard te gelyk mogten komen omme iemand te apprehendeeren
oyer eenige gemengde zaaken, zo zal altyd den fiscaal de
preferentie hebben, in welke geleegentheyd de Baljuw of
Drossaard ook gehouden is den fiscaals, des noods, te adsisteeren
(Oude statuten).

Ö- By aidien de advocaat fiscaal van eenige ongepermit-
teerde particulieren handel op de rheede of daar buyten
kennisse bequam, in diervoegen, dat zyn pligt meede brengt
daar na allesinls navorsing te doen, zal denzelven, na dat de
gewoonlyke visite gedaan zal weezen, niet te min moogen
en ook schuldig weezen te vigileereri en daar op onderzoek
le doen en, by agterhaaling, zyn regt daar op te vervolgen.

WATER FISGAAL.

*• De jurisdictie van den water fiscaal strekt zig uyt over



WATER FISCAAL.62

alle de eylanden, in 't gezigt van deeze hoofdplaats leg-
gende, als:

om de West:
de Kuyper, Onrust, Purmerend, Hoorn, Rotterdam, Schiedam,

Amsterdam, Middelburg en het Duyfjes eyland; en
om de Oost:

Vader Smilh, Leiden, Enkhuisen, Alkmaar en Edam; voorts
op de scheepen, die ter Bataviasche rheede leggen en zig
binnen de voorsz. eilanden bevinden moglen, en alwat buyten
de boom, tussen de Oost en West wal of wel eygentlyk op
het water en de rivier, mogte voorvallen (Resolutie 21 December
1666 en 22 October 1669, instructie XVIInen 50 Maart
1680, resolutie 6 Juny 1690, 22 November 1748 en 9
Augustus 1765).

2. Dus is daar onder niet begrepen het land ter weeder
zyde van de gemelde rivier, schoon met een doorgraving
doorsneeden, alwaar, zo wel als elders omtrend deze stad en
binnen deselve, het regtsgebied is opgedragen aan den Landdrost
en Baljuw (Dito).

3. Dus zal dien officier gehouden wezen alle de geene, die
haar binnen de voorsz. bepalingen ergens in vergrypen en
buylen deselve niet, aan te spreeken of te apprehendeeren, na
geleegenlheid van zaaken en perzoonen, om tegens zulke zyn
ampt en pligt te betragten voor den agtbaaren Raad van
justitie dezes casteels (Dito).

4. Ook zal hy naarstig onderzoek moeten doen omtrend
alle de geene, die met de scheepen van hier vertrekken naar
Nederland en andere afgeleegene plaatsen of wel die van daar
komen, datze geen ongepermitteerde goederen offkoopmanschap-
pen weg- of aanvoeren of zig anderzints te buyten gaan,
waaromme ook nauw reguard moet nemen en scherp toesien
op de scheepen geduurende derzelver lading en ontlading.

5. Als meede, dat ook de meerdere en mindere officieren der
schepen en alle, die daar op bescheiden zyn, zonder onderscheid,
van dezelve zig niet absenteeren zonder wettig verlof.

6. Insgelyks vermag hy alle de geene, die, op de scheepen



WATER FISCAAL. 63

"escheyden zynde, haar buiten consent van boord absenteeren
en aan land onthouden of haar elders in te btiyten gaan,
vryelyk laaien opvatten en voor de justitie Ie regt stellen
(Kesolulie 23 Juny 1702).

7 - Op de aankomende scheepen van andere quartieren en
"e vertrekkende retourschepen moet hy de visite doen, tot
voorkoming van alle ongepermitteerde handelingen.

8- Tot meerder weiring van den ongeoorloofden particu-
lieren handel zal den water liscaal, behalven de plaatsing van
tvvee zyner inlandse dienaaren op de volladene retour scheepen,
ten eynde te beletten, dat de overschietende ruimte tussen
deks niet met particuliere goederen aangevuld werden, en

de ordinaire visitatie, nog moeten bezorgen, dat een
Van zyne twee geweldigere, zo wel by dag, als by nagt, op de
"leede blyve, ten minsten wanneer maar eenige scheepen, 'l zy
"aar Nederland of na de Indische comptoiren, in lading leggen,
en dat denzelven nu en dan eens de ronde doen om te zien,
Wa t er omgaat (Resolutie 24 Juny 1732).

9- En, om te beletten, dat met 's Comps vaarluygen, waar
"lede derzelver koopmanschappen na boord, ter belading der
sclipj„.„ Werden ver\oerd, niets onbehoorlyks gedaan werde, zal
tien water fiscaal zyne bediendens moeien laaien oppassen
'Y den afscheep van zuyker en diergelyke pond goederen aan
"e pakhuyzen, zonder dat zy die vaartuygen, wanneer reeds
°l' de weg of tot aan de mond van de rivier gevordert
zyn> lot het doen van de visitatie zullen mogen doen aan-

ter voorkoming van ongelukken (Resolutie 10 Juny
1755).

*0- Ingevalle die geene, welke aan boord of op Onrust
lescheiden zyn, zig hier aan land mogten komen te buyten te

B aa n, zal den water fiscaal dezelve over haar misdryf mogen
aa «spreeken, by aldien zulx door den advocaal fiscaal niet
a,v oiens gedaan zy; dog, te gelyk daar toe komende, zal dena<lvocaat fiscaal voorgaan.

*!• Voorts zal gemelde water fiscaal tot alles verpligt en
geregtigt weezen binnen zyne jurisdictie en ter regtbanke,
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beide vooren aangcweezen, 'tgeene een ofGcier van de justitie
toestaat en betaamt.

12. Dog alle andere zaken buyten de zooeven uytgedrukte
limieten staan onder den advocaat fiscaal van lndie.

13. Gevolgelyk zal zig den water fiscaal niet hebben te
bemoeyen mei eenige zaken van buyten comptoiren,. vlooien
of byzondere scheepen, herwaards overkomende, in zo verre
de delicten op de laaste niet binnen zyne artieul 1 bepaalde
jurisdictie zyn geperpetreerd.

BALJUW.

1. Onder de jurisdictie van den Baljuw slaat de stadl, zo
als met haare muuren heslooten is, mitsgaders de Zuyder
voorstad, zoo als gelimiteerd en afgeslooten is met de groote
rivier (Oude statuten, ordonnancie 17 September 1660).

2. Binnen dezelve zal hy alle burgeren en verdere ingeseele-
nen, geene Comp9 dienaaren zynde, die iels misdreeven hebben,
vermogen te vangen, spannen, bekeuren en legens deselve
behoorlyke justitie adminislreeren (Dilo).

5. In gemengde zaaken, namenllyk tussen dienaaren en
burgers, zal moeten gehandelt worden, zoo als onder den
titul van de advocaat fiscaal te zien is, gelyk in het hoofdeel
van officieren van justitie in 't gemeen is verhandeld, 't geene
die officieren verder aangaat (Oude statuten, ordonnancie 24
February 1651)

LAND-DROST.

1. Het officie van den Drossaard dezer stads ommelanden
brengt mede te bezorgen, dat de goede ingezeetenen de landen
en thuynen in gerustheyd en buyten overlast bezitten en dat
de Heere weegen, by nagt, zo wel als by dage, veylig en vry
mogen werden gebruykt binnen de limiten en buyten de stad
Batavia, de Zuyder voorstad onder dezelve niet begreepen
(Instructie 24 February 1651).
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-• De limilen van Batavia of 't koningryk Jaccatra zyn van

ouds verslaan Ie Strekken aan de Oost zyde tot aan de paaien
V;| » het koningryk van Cberibon, aan de West zyde tot die van
"aniam en aan de Zuyd landwaarts over hel gebergte tot aan
,le Zuyd zee (Dilo).

3. Dien officier zal binnen de voorsz. limilen voor alle
Misdaden en delicten ook vermogen alle actiën van hoogc en
'aage jurisdictie Ie exerceeren.

4- Wel verslaande deze uytzondering, dal ))«>( onderzoek
Raar alle crimineelen delicten, op de landen, geleegen boven de
posten M' Cornelis, Anke en de Qüal, nevens de rivier Maronde
e " hel land Tana-abang, voorvallende, schoon die onder hem
(jehooreu, egter in den aanvang, even als de opvatting en
uadelyke verzeekering off liel vangen en spannen der delin-

zal geschieden door den gecommitteerde tol en over de
zaken van den inlander, die daar van ten eersten aan den heere
*°uverüeuf Generaal zal moeien kennisse geeven en vervolgens

'"' delinquanlen, mei het geene tot verificatie van de misdaad
Wogte weesen in handen gekomen, vervolgens zullen moeien
s extradeerl worden aan voormelden Landdrost, ler afdoening en
(ï '"egt stelling voor het Eerwaarde collegie van Scheepenen.

•'■ Zullende dien officier niet vermogen zyne hediendens
"lylen de voois/., limiten te laten fnngeeren (Dito).

6- In gemengde, civile zaaken, namenllyk in geschillen
lissen een inlander in de campongs of wyken onder den

Gecommitteerde 10l de zaaken van den inlander en een alhier
" et Ihuyshoorende Chinees ofte Zodanige Chineesen off inlanders
""''' l ' dm anderen, zal den Drossaard in de talange offstraffe
geprefereerd zyn, om 't different na regt en billykheyd af Ie doen.

'■ Wel verslaande, ingevalle den aanklager en den heseliul-
' 'S l ' l ' of aangeklaagde onder zyne regis dwang en niet onder

le van dun Baljuw gehooren, alzoo in ziilken gevalle eerst-
semelde officier, gelyk anders de laatste, de actie competeert;
nde geene, die in een der campongs gehoort.op het requisit
'"' een der gedagte officiers, nadat daar van door hem aan

Ifcn gecommitteerde zal weezen kennisse gegeven, zullen moeien
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werden g'exlradeerl, maar. gclyk van ouds, niet door die-
naars van f nst il ie uyt de campongs zullen mogen werden
gehaald.

8. Den Drost, by nagt en op andere tyden eenige matlroosen,
soldaaten of andere dienaars zonder licentie buyten vindende,
moet dezelve aanhouden en des daags daaraan den advooaal
Qscaal overleeveren, om daar mede gehandcll te werden naar
gelegentheyd van zaaken (Instructie en commissie 24 Feliruary
1651).

9. Alle execulien van vonnissen van den Edele geregle,
die lon plallen lande moeien geschieden, zullen ook door den
voorsz. Drost in hel werk gesteld en uytgevoerd moeten worden
(Dito).

10. En zal den meergemelde Drost, ten dienste van zyne
officie, den nood zulx vereysschende, adsistentie van krygsmagl
verzoeken, die hem de officieren van de stads poorten of van
de huylen posten gehouden zullen syn te laten volgen, invoegen
daar toe ook gehouden zyn de commandanten der inlandschc
campongs of quartieren (Placaat 17 Augustus 1715).

11. Mits, dat den Drossaard voor al zorge drage, dal de
goede ingezeetenen door dezelve niet verougelykl werden.

12. Den Drossaard zal zyne wooning moeten hebben op
een heiiuaame plaats, buyten de muuren van de slad, om by
nagt en ontyde, als het komt te vereysschen, altyd gereed en
vaardig te zyn (Resolutie 1 Oclober 1669).

SECRETARISSEN, EERSTE EN GESWOOREN KLERKEN
DER COLLEGIEN VAN JUSTITIE.

1. Het officie van de secretarissen der beyde eerste collegien
van justitie brengt meedc alle zaaken, voor dezelve vallende,
punclueelyk te enrolleeren en daar in Ie stellen alle verleend
wordende brieven, instrumenten en aclen, waai 1 oninie ook
voor haar aanneeming weegens haare sufficantie zullen werden
g'examineerd en gehouden zyn cautie te stellen ter somma
van vier duysent rd% ten behoeve van de geene, die door de
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'luaade hedieninge hunnes ampls schade moglen leyden (Oude
statuten, resolutie M December 1682).

2- Om de geregls zaken niet Ie emhrouilleeren zullen de
Be«nelde secretarissen twee onderscheidene rollen houden, een
101 de civile en een lot de crimineele processen, gelyk ook twee
"blinde sententie hoeken en verder deze verzameling der
s hilulen en andere permanente wellen steeds ellen honden,
Zo als by het aan den hoofde deezes gesteld placaat omstandig
u' zien is (Dito).

3. Daar en hoven zullen de voorsz. secretarissen moeten
'ouden een bladert of aanteckening van dagelyksche of

''""lesticque reglementen van 't collegie, zo voor de procureurs
111 het bedienen van bare processen, als andere observantien en
''iiysselyke dispositien, raakende de geregls banken (Resolutie
2 September 1680).

*• De secretarissen (dan wel by ziekte of wettige absentie,
«erzelver plaats-bekleeders) zullen altoos (namenllyk een half of
'luarliei- uur voor den aangezegden lyd) naar hel goedvinden
tter heeren presidenten (of voorzittende leeden) in de raadkamer
boelen weezen, om dezelve te adverleeren van 't geene er Ie
'"''il zal zyn, en hunne beveelen diensweegen onI fangen (Dito).

•'■ Zullen voorts gehouden zyn alle retpieslen, in judicio
8 cxbibeert, zoo baast als daar op gedisponeerd is, te aposlilleeren
R" Ie leekenen (Dito).

"• Wanneer eenige processen in vergadering gevisiteerd
morden, zal den secretaris naarstig loeluysleren en de advysen
P een hillelje noleeren, om daar uyl de appoinclemenlen en
entenlien Ie formeeren, tellens notitie houdende, welke raaden
le Scheepenen present zyn ofte niet (Dito).
'• Om parlhyen niet te veragteren zullen de secretarissen

Behouden weezen, des verzogt zynde, binnen den tyd van twee
■gen dezelve, hare appoinclemenlen ol'le andere aden le keveren,
P poene van alle de schade en intrest, die parlhyen daar by
°uden mogen lyden, te vergoeden en daar en boven arbilralyk

gecorrigeert le werden (Dito).
°- De secretarissen zullen de officieren van justitie, zoo in
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hare processen en inlormalien, als anders, om niet dienen, ten
waare parthyen advers gecondemneerd wierden in de kosten
(Dilo).

9. 'sComp" dienaaren in geldboeten of verbeuring van
maandgelden gecondemneerd en niel in slaat zynde dezelve
in contanten te voldoen, sal (\pm secretaris van den Raad van
justitie znlx om de twee of drie maanden, liy een geteekende
notitie, moeten opgeven aan 'l opperhoofd van 'I generaale
soldy comptoir, len eynde dezen de gecondemneerdens zonder
iiyisiel op reekening kan doen belasten, den secretaris weegens
den ontfangst van de gedagte notitie, ter zyner decharge, be-
hoorlyk quitantie verleenende (Instructie 22 September 1665,
vergeleeken met de resohitien primo Jntiy 1688 en 21 Augustus
1692, item 't presente gebruyk).

10. Insclvcr voegen zal ook moeien gehandelt worden,
wanneer eenigc dienaaren gedeporteerd of gesuspendeert wor-
den (Dito).

11. By liet fourneoren van processen zal den secretaris
of zyn geswooren klerk present zyn, ten einde by parthyen of
haar procureurs geen ipiaade praclycqueii daar inne gepleegl
worden (Dito).

12. Den secretaris zal alle processen in zyne bewaaring
hébben en zorge dragen, dat dezelve van alle hare si ukken
en munimenten, volgens den inventaris, wel geïnstitueerd zyn,
ten eynde te aller lyd, als den president deselve zal eysschen
om Ie resumeeren, gevonden mogen werden, op arbitrale
correctie (Dito).

13. De restanten van insolvente boedels en andere gelden
zullen door den secretaris van Scheepenen aan Diaconen werden
afgegeven, behoudens het regl der wettige erfgenaamen, dan
wel g'inleresseerdcns, die zig tot gemelde penningen in der
tyd mogten komen op te doen, ende zulks na voor afgaande
qualificalie dezer regeering (Resolutie, 8 Juny 1789).

14. Alle default en comparuit gelden, mitsgaders die wegens
condemnalien en confiscatien ten behoeven van de (lomp 1
komen, gelyk ook de ykgelden en verdere inkomsten Van dien
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:ii,|, d, zullen, nevens de boeten van reauditie, appel» reformatie,
revisie en verstek, telkens, wanneer dezelve 10l eene. somma
Ni, n I ()()() id zullen zyn geaeercsseerl. door den secretaris in

*■» <-*mlll>~= eassa overgehragl werden, op ordonnantie van den
li;i 'i' Directeui Generaal, aan wien denzelven jaarlyks de daar

Va " te houdene eassa reekening ler confrontatie zal moeien
presenteeren (Instructie 22 September 166!'), vergeleeken mei
' 1,; resolutien primo Juny 1688 en 21 Augustus 1692, item

1 presente gebruyk).
I; >- Het zelve zal deu secretaris van Scheepenen met opzigte

"' ue hy hem alleen ontfangen werdende's Heeren geregtigheid
•Ooeten observeeren, mei dil onderscheid nogtans, dat liy
dezelve zal moeien verantwoorden, niet in 's Comp8 eassa. maar
~a" tien ontvanger generaal der domainen (Dito).

16- Dog, om verseekert te weezen, dat de waagen in dil
stuk in 't regie spoor loopt, zullen de ordonnantien, waar op
'l,; betaaling van alle de in de twee even voorgaande para-
eraphen vermelde inkomsten geschied, alvorens men dezelven
er onderteekening hy den heer Directeur Generaal zal mogen
"''■iigen, telkens door gecomuiitlcerdeiis van den Raad van
l"slitic of Scheepenen leegens de civile en crimineele rollen,
''"i de prothocollen der koop- en andere eygendoms brieven,

'"Isgaders de aanleekening van den yk, enz., moeten geconl'ron-
ei'rd en voor dies deugdelyklieid geteekend werden.(Resolutie8 November 16915).

I*7. Waar en hoven de secretaris van Scheepenen jaarlyks
N ""r bet volle collegie zal moeien reekening doen van de

1 °°' hem ten behoeven der stads lasten ontfangene en daar
°°r weder uytgegevene penningen; en zal de gemeldereeke-

n "g vervolgens by deese regeoring ter resumptie en dispositie,
(

''s Qoods, moeien overgehragt werden (Resolutie 16 Augustus167:* en 21 Maart 1766).'
*• Voor het natnplissemenl der hoeten van reauditie, appel,

tormatie en revisie, als deselve den secretaris behandigl wor-
e"> zal hy zyn eassa moeten dehileeren aan den impelrant.
,9 - Als de impelrant triumpheert en de Iroete gcrcsli-
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lueerd werd, zal den secretaris zyn cassa ontlasten per de
impetrant.

20. Maar als de genampliscerde boeten gccnnfisqueerl wor-
den, zal hy de impetrant aan de raadkamer deliileeren.

21. I)e secretaris zal de raadkamer aan zyn cassa moeten
deliileeren voor alle 't geene liy door Itekomene last voor de
raadkamer uylscliieten zal, met specificatie, uyt welkers kragt,
waar voor en aan wien de betaling geschied is.

22. Alle twee of drie maanden zal den secretaris aan de
fiscaals en andere officieren uylkeeren de penningen, die hen
wegens de in contant ontfangen boelen en conliscatien zal com-
poneren, hel aandeel van de Conipc vervolgens zodaanig ver-
antwoordende, als in dezen geslalueerd is.

25. En om de distributie van confiscalien en boelens, uyt
twyfelagtige sententien voort s|iruylende, niet te doen afhangen
van de arbitrage en eigenwillige explicatie van den secretaris,
zullen de reekeningen of verdeelingen derzelve niet mogen
voltrokken off geëxpedieert werden, als na datse in raade, dan
wel door den heer president van of commissarissen uyt deselve
nagezien en der sententien conform hevonden zullen zyn
(Resolutie 21 Novemher 1719).

24. Op dat een iegelyk hehoorlyk geriefd mag werden, zal
ieder secretaris voorzien wezen van ten minsten een geswooren
klerk, dewelke alle dagen, des morgens van zeeven lot elf en
des namiddags van twee tol vyff uuren, hem ler secretary
moet laten vinden omme den gaande en komende man expeditie
en hescheid te geeven, zonder dal dezelve ofte de secretarissen
eenige extra judicieele actens zullen mogen maken of voor
hun laaten passeeren (Resolutie 24 Novemher 1654).

25. Dog geene acten en instrumenten. ler secretary verlec-
den, zullen by den secretaris of deij geswooren klerk geteekenl
ofte uytgegeven worden, len zy de persöonen, die dezelve gepas*
seerd ofte verleeden hebben, voor hem. mitsgaders de genomi-
neerde getuigen, in perzoon gecompareerd zyn en den inhoudc
derzelver duydelyk verklaard hebben en dal de minuten of pro-
thocollen daar van by de comparanten en de geluygen, milsga-
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ders hem, ;ils secretaris of geswooren klerk, gesubscribeerl en
°nderleekend zyn (Oude statuten).

-t>. De secretarissen zullen zig niet mogen bcmoeyen met
eenige andere publicque vendutien, als die van 's lleeren weegen
"yl kragle van verkreegene executie gedaan worden (Dilo).

27. [)e beyde secretarissen voormeld, item die van Wees-en
•wedeliiiecslcren, zullen, zo wel ;tls den vendumeesler, curator
a d litos en den boekhouder van de bank van leening, v;in de
door hun gehouden werdende vendutien pertinent boek moeten
''ouden.

28. Van het rendement van alle losse en meubilaire goederen
(e*cepto alleen die aan insolvente boedels gehooren), welke dooi-
de voornoemde secretarissen zoo wel als by de stads vendu-
tteesters en den curator ad lites publicq werden gevenduceert,
Z; d ten liehoeve der diacony armen dezer sleede werden
Rcdetraheert een per mille en door de voormelde venduhouders
fespective 's jaarlyks aan diaconen verantwoord (Resolutie
-2 February 1745).

-9- Nogtans werd haar, namentlyk niet alleen de respeclive
secretarissen, maar ook alle de geene, die, na 't voorwaards
Veniielde, tot het houden van vendulien zyn g'authoriseert,
'tem hunne respeclive afslagers, wel expresselyk verboden, op
verbeurte van bun ampt, eenige goederen op de vendulien, by
een ieder van hen gehouden werdende, Ie mynen, direclelyk
°" '"direclelyk, zonder dal zy daarom in gebreeke zullen mogen
'yven hun uyterste devoir Ie doen, dat dezelve len moesten

v°ordeele van den eygenaar werden verkogl (Oude slat uien,
onder: senlentien en executien).

00. Wyders werd ook aan alle dezelve mei bel rekking
01 de kopers der goederen, zo losse, als vaste, verleend het
oorregt van parate execulie tot ses maanden loe, gercekend
an den dag der gehoudene vendulie, Ie welen naar voor

'' gegaane insinuatie en renovatie door den deurwaarder of
)o('e, mitsgaders oen dagement voor de regtbank, daar het
al behooren, ten overvloede, om de executie te zien decerneeren,
'ebbende zy daar en boven op de gemeynde goederen zodanig
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regt van preferentie, als onder desolate boedels, etc. geslatueerd
is (Resolutie 11 July 1«77 en 14 July 1761).

31. Dog zy zullen, zoo wel als alle die geene, welke almede
10l bel bonden van publicque. verkoopingen zyn geautboiiseeid,
geene vreemde Europeesen op haare vendutien vermogen Ie
admilleeren 10l bel mynen of aanslaan van eenige goederen,
maar, zulx geschiedende, bet gemeynde wederom moeien doen
ophangen en aan andere ingezetenen verkopen (Resolutie 20
April 1714).

32. Hel geslalucerde onder den lilul van deurwaarders en
stads boden wegens de door ben gestelde lioigloglen, Ie wee-
len: boe lange die na derzelver overlyden moet geconsidereert
worden stand Ie grypen, met bel geene daar toe relatie heeft,
is ook in syn geheel en ten vollen applicabel op de borglogten
des respeclive secretarissen (Resolutie 8 November ItiOi;).

33. De secretarissen en geswooren klerken der beyde
collegien van justitie zullen, op bel aanvangen van hunne
bedieningen, den onderschreeveu eed doen.

Eed voor de secretarissen.

Ik heloovc en zweere den staat der vrye Vereenigde Nederlan-
den, mynen souverain, zync Doorluchtigsle Hoogheid, den heere
Prince van Orange en Nassauw, Erfstadhouder, capitain
generaal en admiraal van de Unie, ile lieeren Bewindhebberen
van de geoctroyeerde Oostindische Compagnie, mitsgaders den
heer Gouverneur Generaal en tle Raaden van India gebouw
en getrouw te weezen; in dit ampt van secretaris my opregtelyk
te quylen; de secreten des kamers aan niemand te openbaaren;
den regier en de parthyen vroomelyk te dienen; geen alleslatien,
obligalien, brieven van verband ofte eenige andere acten ofte
niunimenlen te zullen aulhentiseeren, veel min uylgeeven, ten
zy de luiden, die dezelve gepasseorl en verleeden hebben, in
persoon voor niy en de geluygen, in dezelve genoemd, gecom-
pareerd zyn en den inboude derzelver duydelyk verklaard hebben,
mitsgaders de minuten ofte prolhucollen daar van by de com-
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paranten en geluygen, mitsgaders my, als secretaris, gesub-
scribeerl en onderteekend zyn ; en voorts de ordonnantie, op
1,11 iuii|ii beraamd, punctueelyk te onderhouden; dilzalikniel
Palaalen omeenige gunst, haal, profyt olie schade,

waarlijk moei my God Almaglig belpen.

Eed voor de gezworen Merken.

Ik beloove en zweere den staal der Vereenigde Nederlanden,
zyne Doorlugligste Hoogheid, den heere Prince vanOrarigeeu
"assauw, Erfstadhouder, capitain generaal eu admiraal van de
l'"ic, de beeren Bewindhebberen der geoctroyeerde Oostindische
'o| "j'' en weegens den zelven de hooge regeering deezer landen

gehouw en getrouw te weezen; dit ampl van gesworen klerk
°pregielyk te bedienen; de secreten van deze kamer aan niemand
le openbaaren; den heer president en de leeden van dilcolle-
Ble te respecleeren en gehoorzaamen, als meede de beveelen van
"■en secretaris in 'tuylvoeren van desen dienstvlytig teagler-
volgen; een iegelyk, welke myne diensl in de voois/, functie
nodig zullen hebben, vromelyk en na vermogen promptelyk
* e bedienen en le helpen; en voorts my in alles te gedragen,
a 's een naarstig en getrouw geswooren klerk toeslaat en
betaamt.

Zo waarlvk poet my God Alinaglig helpen (Resolutie van
Schepenen lü November 1684).

DEURWAARDERS, STADS OF GEREGTS BODEN EN
GESWOOREN TOLKEN.

'• De kamers van justitie helihen elk Iwee arezwoorene
""'naars, waar van. om onderscheid te maken, die van den

;,:,, 1 van justitie deurwaarders en die van Scheepenen stads
"' geregts-boden genaamt werden (Oude statuten).

-• Iïy vacature van den diensl van deurwaarder zal den
' ;,;"t van justitie uyt de sollicitanten de bekwaamste aan

leze regeering voordragen, dog egler niel bevoegt zyu die,
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welke door haar zyn aangesteld, op cygen gezag Ie demiltcercii
(Resolutie 18 July 1732).

3. Van het departement dezer officieren zal zyn alle
dagingen, besettingen ofle arresten, exccuticn en andere
exploicten te doen (Oude statuten).

4. Versogt ofle gelast wordende eenig exploict ofte eilalie
te doen, zullen zy dezelve moeten doen in conformité van
'I verzoek ofle van de bekomene last, allyd met beleefdheid,
zoo veel mogelyk zal weezen, in 't openbaar en aan de persoonen
zelfs of aan baar buysvrouwen, by aldien getrouwt zyn, of
anders aan iemand van bun familie, dan wel aan de wccder-
zeydsebe naaste geburen; en zullen onmiddelyk aanleckcncn
bet geene baar, zo van de gedaagdens, als andere, ten antwoord
gegeven wordt, omme den geenen, die het behoort, daar van
dcugdelyk relaas te doen (Dito).

5. Dezelven werd by deezen uyldrukkelyk verboden bun
voortaan te laaien gebruyken lot aanspreekers of lykdienaars en
om zig met andere vendutien te bemoeyen als metdeexeeutien,
die van 's Hceren weegen gedaan worden, op privalie van hun
ampt (Dito).

6. De eerste deurwaarder moet by zyn aanneeming borg
stellen voor 2000 rd s en de tweede voor 1000 rd\ dog de
eerste bode van Scheepenen, zoo wel als de tweede, voor 2000 rd',
ieder ten behoeven der geenen, die by haar fauten, gebreeken
ofte omissiën schade zoude mogen lyden (Resolutie 10 April
1748, 3 February 1750 en 2 November 1736).

7. Dog by afsterven off verwisseling der deurwaarders
ofte bodens zullen de borgen, die zy lieden voor haare gel rou-
wigheid hebben gesteld, mitsgaders de reëele bypothecalien van
vaste goederen ofte verbanden van capitalen, die zy in plaats
van borgtogt zouden mogen gepasseert hebben, niet langer als
zes maanden na derzelver overlydcn, vertrek off aftreeding
verbonden blyven, mits dat, den voorsz. tyd van zes maanden
geëxpireerd zynde, de voorsz. borgen voor haar zelven of wel
de afgegane deurwaarders en bodens of derzelver weduwen en
erfgenaamen len bclange van voorsz. bypothecalien of opiguo-
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ratien gehouden zullen zyn van den regier, waar onder zy
lieden resorteeren, Ie versoeken drie edictatie citalien van 14
•lagen lot 14 dagen, met affictie van biljetten in de Nederduit-
sche en Gbineesche laaien, ten eynde een ieder, die iels van
gemelde deurwaarders of bodens Ie pretendeeren mogte hebben,
Z *K zoude kunnen aangeven of, by non-opcnbaaring, als dan
legen alle een eeuwig slilswygen en silcnlium door den regier
te werden verleend tol volkomen ontslaging der voorsz. borgen,
hypotnequen of andere opignoratien, in plaats van borgtogt
gedaan zynde, onvermindert de personeele aelien tegens de
deurwaarders en bodens, mitsgaders hare weduwen en erfge-
namen voor den lyd van nog een jaar na bet verloop van de
*oorsz. zes maanden, waar na zy hun voor haar eyge per-
soonen meede aan den regier zullen vermogen Ie addresseeren
°m, op even zodanige wyze, als hier vooren ten reguardc
v i>n hunne borgen is gezcgl, Imyten verdere aanspraaken
''" aanmaaning gesteld te worden (Resolutie 8 November
1695).

8. En op dal. in 't exercecren van hun ampt van ieder
een erkend mogen werden, zoo zullen dezelven, wanneer eenig
exploiel doen, baar executoir stokken in de band en haare
respeclive schilden op de linker borst (te weeten: de deurwaar-
ders het wapen van den Raed en de bodens dat van de stad)
bebben, op privatie van bun officie (Oude statuten).

9. De deurwaarders en bodens werden expresselyk verboden
ecnig geld te eysseben of te nemen van de gene, die zy lieden
dagvaarden, execuleeren, etc, uitgezondert voor de copyen,
dezelve ter band gesteld, op poene van suspensie ofte privatie
Vu " bun ollicie en daar en boven arbitrale correclie, naar
geleegcn theid van zaaken (Dito).

10. De deurwaarders en stads boden zullen de respective
officieren van justitie in zaaken, bun ampt raakende, om
n, el dienen, uytgezondert wanneer parthyen advers gccondeni-
tteerd worden in de kosten (Dito).

11. Zullen ook gehouden weezen de criminecle execulien
res pcclivc honorabelyk Ie adsisleeren (Dito).



DEURWAARDERS, BODEN EN TOLKEN76
12. Zullen geene arresten doen als met expres voorgaande

consent van die daar toe bevoegt zyn, gelyk ook niet zullen
vermogen eenige huys/.oeking Ie doen. veel min iemand Ie
apprehendeeren ofte in hegtenisse te stellen om wal ooisaak
't zelve ook /.oude mogen weezen (Dito).

15. De deurwaarders en stads hodens zullen zig Ie vreeden
houden met zodanigen salaris, als hen wegens liaare vacalien
onder 'l artieul van salaris zyn toegelegt, op arbitrale correctie,
zo bevonden werden iemand meer g'eyscht ofte afgevorderl te
hebben (Dito).

14. Zullen hun salaris, aan 'sComp*dienaren verdient, het
welk uit derzelver gagie betaald moet werden, na den uyt-
eynde van 't proces mei liehooi'lyko specificatie aan den secre-
taris opgeven, om daar het behoort, opgebragl ie werden, op
verstek van 't zelve (Dito).

15. De deurwaarders en stads hodens zullen op hunne
aulborisatie den volgenden eed doen.

Eed voor den deurwaarder,

Ik heloovc en zweere, dat ik den slaat der vryc Vereenigde
Nederlanden, zyne Doorlugtigsle Hoogheid, den heere Prince van
Orange eu Nassauw, erfstadhouder, capitain generaal en admi-
raal van de Unie, de heeren Bewindhebberen der Oostindische
Compagnie, den heer Gouverneur Generaal en Raden van India,
mitsgaders den agtbaaren Raad van justitie des casteels Batavia
gehouw en getrouw zal zyn; dat ik alle eitatien en provisien
van justitie, liy gemelden raad, fiscaal ofte eenigepartbyenmy
ter hand gesteld, in alle neerstigheyd en (rouwe zal doen en
behandigen den geenen, aan dewelken die zullen geaddresseert
werden; dat ik den genen, die my de voorgenoemde eitatien
öfle acte gegeven ofte gelast zal hebben te doen en bestellen,
van inyne verrigtinge en wedervaren relaas en trouwelyk rappor!
zal doen, zodanig, als van de gedaagde gepresenteerd ofte geant-
woord zy; dat ik voorts dit ampt van deurwaarder opregtelyk,
met alle vlyl, punctueelyk zal bedienen, nakomen en agtervolgen
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"i conformilé van myne instructie en de ordonnantien, daar
'»P beraamd.

Zo waarlyk helpe my (Jod Almagtig.

Eed voor den slads bode.

Il< Itelove ende zweerc, dal ik den staat der vrye Vereeriigde
Nederlanden, zyne Doorlugtigsle Hoogheyd, den heere Prince van
Wrange en Nassauw, erfstadliouder, capilain generaal en admiraal
v;m de Unie, de heéren Bewindhebberen van de Ooslindisclie
Comp", den heer Gouverneur Generaal en Raden van India
gebouw en getrouw zal weezen; Scheepenen en den Baljuw allé
'''■I' en hehoorlyk respect bewyzeh; alle ctfatiën en provïsien
Vi| n justitie, niy by Scheepenen, den Baljuw of eenige andere
Parihyen ter band gesteld, in alle vlyl en trouwe doen en
"ehandigen den geene, aan dewelke die zullen geaddresseert
Worden; den geetien, die ïny de voorgemelde citalien ofte aeten
gelast of gegeven zal hebben, van mync verrigtingen en weder-
gen relaas en getrouwclyk rapport doen en my voorts in dit
'"upl van stads bode opregtelyk gedragen zal uylwyzens de
ordóimantie, daar op beraamd.

Zo waariyk moet my God Almaglig helpen (Dito).
16. Tol het vertolken van 't géene parthyen, geene andere

a's inlandsche taaien magtig zynde', mdgien willen voordragen,
Za ' den Baad van justitie ook nog een beêedigde tolk hebben,
( '' ft

- by absentie oll' indispositie van dé deurwaarders, in judi-
c, eele exploicten en citalien even als deze laasle zal gebruykï.
berden (Resolutie 4 May 1717).

17. Ten welken eynde denzelven by zyn aanstelling borg
Zn '

moeten stellen ter somma van duisend ryxds en den vol-
Kenden eed doen.

Ik beloove en zweere, dat ik den staal der vrye Vereenigde
Nederlanden, zyne Doorlugtigsle Hoogheyd, den heere Prince van
'lange en Nassauw, Erfstadliouder, capilain generaal en admiraal

Vai > de linie, de heeren Bewindhebberen der Ooslindisclie
'o|| ip'', mitsgaders den beer Gouverneur Generaal en de Baaden
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van India gehouw en getrouw zal weezen en dat ik ook den
president en raade van justitie helioorlyk eer en respect bewy-
sen zal; en voorts, dal ik iny in myne vertolking omtrent alles
zal gedragen niet alle getrouwigheyd, zonder het minste te
openbaareo, dat van enige secretesse weezen zal; en even
zodanig lielovc ik myook yverig en gelrouw te zullen gedragen,
zoo in de uytvoeringe, als te doene rapporten, 't zy hy monde
ofte geschrifte, omtrent alle zaken van cilatien, provisien en
andere exploielen en execulien, die my van weegen den Raad
dooi' den president ofte de respcclive fiscaals, als ook door byzon-
dere perzoonen off parthyen, hy absentie van de deurwaarders,
zullen werden aanhevoolen.

Zo waarlyk helpe my God Almaglig.

CIPIERS.

1. Hun pligt zal voornamentlyk weezen opzigl op de
gevangenen en gevangenissen te hebben (Oude statuten).

1. Zullen op 't aanvaarden van hunne bedieningen, in banden
van den president van den Raad ofte Scheepenen respective,
den eed van gelrouwigbeyd doen, mitsgaders borgc stellen, ieder
ter somma van 500 rd s

, ornme daar aan Ie verliaalen de
schade, die iemand door haar versuymenissen mogte komen
te lyden (Resolutie 8 Oclober 1700).

5. Zullen meede gehouden wezen altyd pertinente regis-
ters te houden van hunne gevangens, by naam en toenaam,
mitsgaders wanneer, by wien en om wat zaaken in heglenisse
gesteld zyn (Dito).

4. Zullen altyd wel letten, dat geene gevangens komen los
te raken ofte uyl te breeken, waarom zy schuldig zyn dikwyls
zorgvuldige onderzoekinge te doen en voornamentlyk toe te
zien, dal niemand naar 't avondmaal eenig vuur, ligt, geweer
ofle andere instrumenten by hem hebbe, mei welke eenige
effraclie zou konnen doen, verdagt zynde, dal, wanneer deze of
geene gevangen of gegyzelde komt te ontsnappen opeenwyze,
dal de oninogelykbeid om het zelve Ie beleden of daar tegens
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te voorzien niet klaarlyk betoogt kan werden, de cipier
'"mriddelyk van zyn diensl zal worden afgezet, mei uyldruk-
kelyke reserve van zodaanige actie, als de daar door beschadigde
persoon of pcrsoonen dienIweegen lot schadeloosstelling teegens
deiizelven zouden kunnen inslilueeren, zelvs boven de borgtogl
(Dito).

••• Tot welken eyndc ook niemand hy eenige crimineele
gevangens mogen inlaten als met expres consent van de officiers

(le '" justitie, die 't coneerneert, in welken gevallen zy almeede
«loeien lei ion, dat de gevangens geene instrumenten toegebragl
worden, niet dewelke schade doen konnen (Dito).

6. De gevangenen, die op den hals zitten off over eenig
delict in heglenissese gebragl zyn, zullen zy geduurig

1,1 de hoeyens houden, ten ware hy den Raad, Scheepenen off
een der officieren van justitie, mei voorkennisse van den regier,
*"idei s gelast wierde; alles op poene, zo eenig gevangen door
Verzuym ofte schuld van de cipier ofte van baare sluyters,
voor welke zy schuldig zyn te verandwoorden, quame uyt te
re ken en los te geraken, dat zy daar voor redevahel en

n *? a '" gelegentheid van zaken aan den lyve ofte andersints
strafbaar zullen zyn (Dito).

'• De cipiers, zo van 's Comp", als de burger hoeyen, mogen
" ;yde voor sluytgeld van ieder perzoon voor in- en uylsluylen een

•'alve rd' eens vorderen (Resolutie 31 July 1783).
**• De cipier van 's Comps boeyen zal, hoven de ordinaire

Verslrekking van ryst en zout, drie sluyvers koslgeld's daags
°egc|i'gt werden voor de Europeese, mixtise en inlandse

bevangens, die in 's Comp" dienst zyn, waar voor hy dezelve van
b'oede gekookte spys, na geleegentheid van tyd, verzorgen moet(Hesolutie 22 May 173 G en 22 November 1748),

9- De cipiers der beyde boeyens zullen voor ieder gyzelaar
• s sluyvers en voor ieder gevangen of slaaft' vier stuyvers

daags mogen opbrengen, moetende nogthans dat van de
Byzelaars op vier sluyvers vermindert werden, als zy ses maan-
-len gezeelen hebben en zulx door den impetrant van gyzeling
?erzogt werd (Resolutie 18 July en 1 Augustus 1741).
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10. Dog voor slaven zullen de cipiers niet meer als

negenlhien stuyvers sluytgeld mogen vorderen (Resolutie van
Schepenen 16 Juny 164!) en hel presente gebruyk).

11. De gevangen, die boven liet voorenstaande 10l hun
cygene kosten teeren wilde, zullen zy len pryse, als volgt, moeien
voorsien van goede spys en drank, namenllyk : de geene, die over
crimineele, blykende delicten gezet zyn ofte wegens schuld zyn
uylgewonncn, lot een agtste rd r 's daags; de geene, die hy den
officier op presumtie crimineelyk word aangesprooken ofte hy
iemand anders vVégens civile aelie rauwelyks in verzeekering
gesteld zyn, tol een quartrd* en voor gequalificeerde persoonen
lul een halve rd'. welk kostgeld hy de gevangenen betaald zal
werden, zonder dal danroimne eenige regtspleeging zal behoeven
Ie houden, alzoo hen weegens hunne gepermitteerde kost- en
sluytgeld parate executie vergund word (Oude slalulen).

12. Egter zal die van de burger hoeyen dezelve, in zo verre
betreft die geene, op wiens verzoek de gyzeling gedecerneerd is,
maandelyks moeten vorderen, hlyvende andersints, by gebreeke
van dien, t'zynen eygen risico en laste, zonder boven die maand
eenige preferentie te mogen pretendeeren ofte ook, hy afweesen
van de gyzelaars, len laste van Scheepenen ietwes ie eysschen
(Resolutie van Schepenen 15 September 1673).

ir>. Insgelyks zal denzelven niets ten laste van hel lazarus
huys mogen opbrengen voor 'I sluylen en onlsluylen der
besmette menschen, die daar ler visite gehragl werden
(Resolutie 6 Augustus 1709).

14. De cipier van 's'Cómp8 boeyen zal agl en die der burger
boeyen 4 huurlingen dagelyx (en dienste der hoeyen mogen
opbrengen (Resolutie 27» Fehruary en lö Augusliis 17151).

1!J. De cipiers zullen aan de gevangens geen wyn ofte
sterke drank verkopen, nogle gcdoogen, dal dezelve by
iemand anders verkogl werden, len waare aan gequaliliceerde
perzoönen en dal soberlyk, maar moeien bëquaam en geschikt
buyshouden en wel toe zien, dat in de gevankenisse geen
oneer gepleegd, gedobbeld, dronkenschap ofte eenige questieuse
lydkorlinge geëxcerceerd worden: moeien ook de gevangen-
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'uysen alle dagen doen uytveegen ende behoorlyk reynigen,
°P dat de gevangens door slank, vuiligheid en ongemak geen
Ju»bele miserie lyden (Oude statuten).

*«• Wanneer eenig particulier persoon iemand in hegtenisse
" ( 'n ge, zyn de cipiers gehouden denzelven cautie voor de
loslen af te vorderen, ten waare zy met liein te vreden

W:"- en (Dito).
'"• Zullen voorts hun sluyt- en kostgeld van 'sComp'

' "'"iiaren, 't welk uyt dcrzclver gagie moet betaald werden.
'"men ('(■ n maand, na dat de gevangens gelargcerl zyn, de

secretaris specificq opgeeven om, na gedaane taxatie, ten
'""M'loirc, daar 't behoord, opgebragt te werden, op pene van
1 ~;,i ' van andersints verstooken te zullen wezen (Dito).

18. Ue cipiers zullen, alzoo min als de substituiten off
lers V:m <lc officieren res[)eclive, iets vermogen te eysscben

01 Ie ontfangcn voor 't in- off uyllaaten der gevangenen, als
a leen 't geeil |,;ial . V0 )„. sluyt-gcld toekomt, op poene van
1 ar over na exigenlie van zaken zwaarlyk gecorrigeerd te
z«Hen worden (Hesolulie van Schepenen 14 Maart 1674).
t

'9- De rekening van den cipier der burger boeyen zal
jaarlyks opgemaakt, door den heer president of wel, na

jO bdelcns goedvinden, door gecommitteerde Scheepenen gere-
s<ini('(M(! en g'examineerd werden, ofze behoorlyk opgesteld
ls - en, ingevalle van neen, na bchooreu gelaxeerd, 't geene de
aar by te voegene verklaaring van den secretaris van Schee-

Penen zal moeten uytwyzen, eer de ordonnantie lot betaaling
u Y l sCoujps cassa zal verleend werden (Hesolulie 21 Augustus

en het presente gebruyk).

Eed voor de cipiers.

'k beloove en zweere den staat der Vereenigde Nederlan-
''». niyne souverainen, zyne Doorluglige Hoogheid, den heere
'"'«■ e van Orange en Nassauw, Erfstadhouder, capitaingene-
al »iii admiraal van de Unie, de heeren Bewindhebberen der
ostiiuhsche Compagnie, den Gouverneur Generaal en de
■"UKAM-notK UKIX IX. 6
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Randen van India, mitsgaders den Raad van juslilie en Schee-
penen deezer sleede gehouw en getrouw te weesen; geene
gevangens eenige extorsie, geweld ofte overlast te doen, maar
my in alle zaken, deezen dienst concerneerende, Ie dragen,
als een eerlyk man en vroom dienaar van de juslilie toestaat
en betaamt.

Zo waarlyk helpe my God Almachtig.

COMMISSARISSEN VAN HUWELIJKSE EN KLEYNE
GEREGTS ZAKEN.

Tol voorkominge van ahnyzen en ongeregeldheden in het
huwelyken der Christenen zullen, gelyk thans in gebruyk is,
jaarlyks, na de verkiezing van Scheepenen, liy deselve in
dubbelen getalle voorgeslelil en by den Gouverneur Generaal
en de Raden van India verkoozen werden een Comp* dienaar
als praesident, een burger als vice praeses, neevens een Gomp'
dienaar en twee burgers lot commissarissen van huwelykse
zaaken, welke ter barer bediening zullen hebben, niet alleen
een secretaris, die den eed by den aanvang zynes ampts
aflegt by Scheepenen, maar ook een bode, welke borg moet
stellen voor 800 rd' en, des noods, 'l collegie van Scheepenen
ten dienste slaan (Oude statuten, resolutie 8 Juny 1730, 18
April 1719 en 11 Augustus 1733).

2. Zullen ilc geene, die hun in den egten staal willen begeeven,
voor gemelde commissarissen, die tot dien eynde alle weeken
ten zeekeren gestelde lyde en plaatse vergadering houden,
moeien compareeren, geadsisteerd met een of twee goede
perzoonen van haar naaste maagschap ode bekenden, als zy
geen magen hebben, en voorsien mei een certificaat van de
Weeskamer, len blykè, dat beide niels met haar Eerwaardens
uytstaande hebben; dan wel, ingevalle de bruydegomofbruyd
een pupil van dezelve is, met een permissie brief van haar
Eerwaardens, versoekende, dat hun gegunl mag werden drie
Sondaagse geboden (Dito).

3. Wanneer eenige perzoonen len line voorsz. voor com-
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"nssarisscn compareeren, zullen zy dezelve ernslelykexamineeren
( " afvragen, of zy mei haarceygen vrye, onbedwoiigene wille,
zonder eenig bedrog of simulatie aldaar gekomen zyn omme,
'ia voorgaande geboden, ben in den egten slaat te begeeven;
°« zy vrye perzoonen zyn; off met niemand trouwbeloften ofl e
a,l dere hebben uytstaande; hoe oud zy van jaren zyn; of zy
°nders in 't leven hebben ofte niet; of zy den anderen niet
tedanig bestaan in den bloede ofte maagschap, dal daar door

1 huwelyk na de wet Gods zoude mogen belet worden; op
alle welke vragen de comparanten, mitsgaders hunne getuygen,
K*nouden zullen zyn nngeveynsdelyk Ie antwoorden by waare
Woorden ofte by eede, indien commissarissen zulx, om zonder-
linge reedenen, geraden vinden (Dito).

4. Kn. by zo verre commissarissen geene wettige impedi-
n,(-nten vinden, zullen de comparanten hunne geboden geae-
•"ordeert werden, omme afgekondigl te werden, daar't behoord,
"* woelen: voor de Nederlanders in de Nederlandsebe en voor
lle andere natiën iu de Maleydse ofte Portugeese kerk, ten
eynde, zoo iemand eenigc wettige reedenen mogte hebben, waar
'"" dezelve personncn niet behoorden of vermogten mei den
'""leren in den egten staal te treeden, zy 't zelve commissarissen
niogen aanbrengen dan wel zig direct addressecren by den
''''K'or, eer bet huwelyk gesolemniseert werd; en zal telken
'"'■yze hy Qe voorsz. proclamatien gevoegd worden, dal het is
llfc t eerste, tweede or derde gebod (Resolutie 19 Juny 16615).

6. En alzoo, volgens de Goddelyke, naluurlyke en besebreevene
leB'en, lusschen den geenen, die den anderen in bloede of
"laagschap binnen zoekere graaden bestaan, verboden is huwelyk

8 contracleeren en dat wel eenige verscheydenlbeid en duys-
epheyd in de bereekeningen derzelver graaden, byzonder van
eYd-maagschap, bevonden werd, zoo is 't, dat den Gouverneur
M!l| eraal en de Raden van India de verboden graden byzonder

V(,| 'kl;i;inl en uylgedrukl hebben, als volgt (Dito).
G- Eerstelyk: zoo zullen niet mogen trouwen de adscendenlen

' e' haar descendenten, ie weeten: ouders met haare kinderen,
PWaarlß en nederwaarts in inlinilum (Dito).
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7. Insgelyks niel broeders mei hunne zusters, 't zy van

liel lieele of halve bedde (Dito).
8. Ten derde: zullen niel toegelaaten worden ooms mei

liuiuie nigten, dat is mei baar broeders ofzusters kinderen ofte
kinds kinderen: nogte insgelyks de moeyen metkaareneeven,
dat is met haar broeders ofte zusters zoonen, dekindskinderen
olie verdere descendenten, heide in inliiiitum, nis oomen olie moe-
yen ten respecte van haar voorselireeven nigten en neeven in
plaatse van haare ouders worden gehouden (Dito).

9. En alzo den hand des huwelyks zodanigen gemeenschap
niecde hrengt, dal man en vrouw maar één zy, zoo is insgelyks
verboden, dal de man met geene bloedverwanten ofte magen
van zyne overleedene huysvrouwe, nog de vrouwe met geene
bloedverwanten ofte magen van haar overleeden man, denzelven
man en vrouwe binnen voorsz. uytgedrukte graden bestaande,
zullen trouwen (Dito).

10. Namentlyk ecu man zal niel mogen trouwen met zyne
schoondogter, dal is met de naèr gelate weduwe van zyn zoon,
nogte mei de weduwe van zyn zoons ofte dogiers zoonen en
zoo voorts ncderwaards, ofte met de weduwe eeniger syner
descendenten, gelyk ook geene vrouwe trouwen mag met baar
schoonzoon, dat is mei den man van haar overleedene dogier,
nog niet de man van haar zoons ofte dogters-dogler en
alzoo vervolgende mei geen man . die met eenige harer
descendenten gehuwd is geweest (Dito).

11. Insgelyks zal niemand mogen trouwen met zyn stiel-
doller, dal is met de voordogter van zyn overleedene huys-
vrouwe, nogle mei zyn stiefzoon, dal is mei de voorzoon
van haar overleedene man. nogte met eenige descendenten
derzelver (Dito).

12. Geen man zal mogen trouwen met de naargelatene
weduwe van zyn overleedene broeder, nog geen vrouwe met
de man van haar overleedene zuster; daar en hoven zullen
niet mogen trouwen de man met de weduwe van zyn liroe-
ders ol' zusters zoon, nogte met de weduwe van eenige zyner
broeders ol' zusters descendenten, gelyk ook geen vrouwe met
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'"'< nagelaten man va» haare aiglen, dat is met de weduwenaar
V;i " haar broeders olie zusters, nogle mol de man van cenige
haarer broeders ofte zusiers kindskinderen en descendenten;
"°g een weduwenaar olie weduwe is niet verboden Ie trou-

m e| ,i,, geene, die zyn ofte baar overleeden bedgenoot
1,1 alliniieit ofte zwagerschap beslaan hebben (l)itoj.

13. Eu, zoo iemand bevonden zal worden binnen voorsz.
Verboden graden van maagschap olie affiniteit lrouwbelofte
aangegaan Ie hebben, zal dezelve voor nul en van geender
Waarde gehouden en zodanige perzoonen daar en boven aan
'"'» lyve olie leeven gestraft worden, zoo als by de besebreeveu
Peglen daar van gestatueerd is (Dito).

14. Voorts zullen geen Christenen moogen trouwen mei
°nchrislenen, beydenen, Jonden olie Mahomelanen, nog ook

foleslanten mei Roomsgezinde, buyten uyldrukkelyke bewil-
'B'iig der booge overigheid olie den regier (Dito).

•5. lusgelyks mogen commissarissen geene lyfeygenen met
Vr y<! mans of vrouwen lot de inschryving der huwelyxe geboden
'"''uillecren, len zy haar quaame te blyken, dal zy albereeds

"'d ol' kinderen by malkanderen badden geteeld en gemu-
teerd waaren met een uyldrukkelyke bewilliging van den
')'!lieer ol' de lyfvrouwc, de naasl bestaande van de vrye
v ' ,(, uw of man, zonder dewelke zulx, schoon zy kinderen te
su"ien ook hebben, niel zal mogen geschieden (Hesolulie 19
Ju,iy 1665).

16. Ook mogen luyden, die mei lazerny besmei zyn. niel
",e t malkanderen trouwen, niet tegenstaande wat trouwbelofte
'*y lieden ook aangegaan of reeds kinderen by malkanderen
sCprocreèert mogle hebben, na dal een van beide de ziekte
"Ve ''f,r eko(imen zy; maar. als beyde parlhyen zulks begeeren.
v,; '- wanneer zy, voor dal een van beide besmei geweest zyn,

zamen formeele trouwbeloften aangegaan en daar op,
"s gelyks voor de besmetting, kind ol' kinderen verwekt lieb-
,J", onvermindert de separatie van tafel, bed en samen-
""niiig. hei Z y voor of na dat een van beyde die ziekte
e,,gekomen mogle zyn (Resolutie 7 January 1687).
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17. Commissarissen zullen geen minderjarige perzoonen,
Ie weeten: jongmaus beneeden haar een en twintig jaaren
en jonge dogters beneden de agtien jaaren, huylen loeslem-
minge der ouders, dat is vader en moeder, grootvader olie
grootmoeder ofte eenige der selver in dese landen in 't leeven
hebbende, toestaan te trouwen, ten zy bun bevorens van
derzelvcr consent en bewilliging consteerde ofte, geene der-
zelve in leeven hebbende, dan mei consent van hunne voogden
of voogdessen (Oude statuten).

18. Maar, eenig jongman ofte jonge dogier, boven de
voorsz, 21 olie 18 jaaren respretive oud weesende, geboden
verzoekende zonder besebeyd van hunne ouders consent, zullen
commissarissen, al eer zy hun dezelve inwilligen, derzelvcr
ouderen voor hun ontbieden om in 't verzogte huwelyk te
consenteeicn ofte reedenen geven van bet contrarie; en zoo
dezelve, drie maal geciteerd zyndc, niet comparceren, zullen
commissarissen zodanige continuatie houden voor derzelvcr
consent en de geboden toestaan (Dito).

19. Maar, by aldien de ouders comparceren en eenige
reedenen allegueren, waarom in 't verzogte huwelyk niet
willen consenteeren, zullen commissarissen, daarinne zwarig-
heid vindende en dezelve tot bewilliginge niet kunnende indu-
ceeren, met den regier coininuniceeren en overleggen, of de
g'allegueerde reedenen aangenomen behoorden Ie worden ofte
niet, waar op met bescheydenheyd gelet en de ouders allyd,
zoo veel doenlyk, behoorlyke reverentie toegedragen zal werden
(Dito).

20. Maar, iügevalle de ouders van zodanige jonge lieden
binnen de jurisdictie dezer steede niet woonaglig zyn en hun
elders onder 's Comp* gebied onthouden, zullen commissarissen
by letteren requisitoriaal aan den regier ofte overbeyd ler
plaatse van haar verblyf versoeken dezelve voor bun Ie ont-
bieden en af te vragen, of zy in 't verzogle huwelyk willen
consenteeren ofte niet en wat reedenen ler contrarie zy
hebben, mitsgaders daar van acle doen maken en bun col-
legie by de eerste geleegenlheid over Ie zenden, omme
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•Jaar op, gelyk voorsz., gedisponeerd te werden na behoren
(Dito).

21. Werdende alle regiere en overheeden, onder dezen
staal sorleerende, mits deesèn gelast, zoodanige requisitie van
commissarissen behoorlyk te voldoen en daar van acte over
te zenden (Dito).

22. Dog, by aldien eenige jonge luiden beneeden de be-
paalden ouderdom zyu en, ouders in Europa hebbende, ver-
''-ogten ie trouwen, zal onderscheid gemaakt Wórden,of deselve
''''uien de Vereenigde Nederlanden woonaglig en eersame
'Wyden zyn ofte niet; want,, indien dezelve elders woonaglig
e" viele luyden zyn, zal liy commissarissen derzelver verzoel;
geacuordeert werden, ten waare eenige merkelyke redenen
,( ' 1' contrarie hadden (Dito).

-5. Maar, zo dezelve in hel vaderland woonagtigen luyden
Va n eere zyn, zal gelet worden, hoedanig die geene, die zyn
Rcboden verzoekt, van dezelve gescheyden zyn en mei wat
postuur hem in huwelyk wil begeeven; want, zoo teegen dank
°fte wille van hunne ouders herwaards zyn gekomen ofte
'"et een ongelyk postuure, zwartlinrre, oneerbare ofte andere
v 'cle persoon in den egl wilden treeden, zal zulks by
eo»imissarissen niet als om wigtige redenen toegestaan worden
(Dito).

-4. Voor al zullen commissarissen reguard nemen, dat geen
boekende ofte vreemdelingen lot het huwelyk werde gcadmit-
,ee i'd, dan mits hlykende, zo veel doenlyk is, by attestatie ofte
'"'"lers, dat hel vrye en ongehuwde perzoonen zyn. die met
""'iiianil eenige beloften van huwelyk uytstaande hebhen (Dito).

-•>. Om de eerhaarheids wille, mitsgaders tot vermeydinge
Va" alle onbehoorlyke vermenginge, zal geen weduwe toegestaan
v°rden te trouwen, voor dal haar man drie volle maanden
verleeden zal wezen en zy verzeekerl is van dezelve niet

l)ev '-ugt | t! zyn (Dito).
26. Zoo zullen ook 's Comp* dienaaren geen geboden vergunt

V("'den. dan mits vertoonende schriftelyke acte van consent van
'°n heer Gouverneur Generaal; dog zal op zodanige aele van
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consent niet verder gelet worden, als voor zo veel den dienst
van de Gompe belangt, maar zullen commissarissen wegens
de verdere empechementen, hier vooren gestatueerd, des niet
te min hun gewoonlyke examen doen en dienv'olgende de
geboden accordeeren ofte ontseggen, zoo ;ils na reeden en uyl-
wyzens dezer ordonnantie bevinden zullen te beliooren (Dito).

'11. De kinderen van 't wees- en armhuys zullen ook niet
geadmitteerd worden om te trouwen als met consent van
broederen, diaconen, gelyk boven van ouders en magen gezegl
is (Dito).

28. Die omeenige zaaken voor commissarissen geroepen
word, zal gehouden weezen te compareeren, op de verbeurte
van twee rd s voor de eerste, drie voor de tweede en ses rd'
voor de derde reysc; en, zoo ten vierde maale geciteerd zynde,
egler niet verscbynl, zal bovendien by den regter gestraft
worden naar gelecgcnbeid van zaken (Dito).

29. Wanneer over trouwbeloften, beslapingc ofte dierge-
lyke zaken queslie zal weesen, zullen gemelde commissarissen
daar van, nogte van geen andere, als hier boven gemeld, kennisse
neemen, maar deselve renvoyeeren voor den regter (Dito).

50. Die omeenige reedenen by commissarissen inschryvinge
der geboden onlsegt wordt en zig daar over gegravccrl vind, zal
dezelve by den regier mogen verzoeken, mits nampliseerende
de somma van drie rd5

, te verbeuren, ingevalle 't gcappoincteenle
van commissarissen werd geconformeerd (Dito).

51. Al 't geene voor commissarissen passeert, zal by derzel-
ver secretaris olie clercq, die by bun zal zitten, aangeleekend
en geregistreerd worden, genietende daar voor van yder paar,
die hunne geboden op 't sladhuys bewilligt ofte ingeschreeven
worden, een halve ducalon (Dilo).

7>ï. Alle hooge gequalificeerdens, afdalende tot opperkoop-
lieden in en buyten emplooy inclusive, zullen van commissarissen
kunnen obtineeren de aanteekening der huwelyksche geboden
buylen het sladhuys, mits in dal geval betalende 50 rd' voor
boete en gelyke dertig rd s voor leges van commissarissen ; gelyk
ook kooplieden en die daar mcede gelykstandig zyn sestig rd*
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VOf»r boete en 30 rd8 voor vacatie geld, mitsgaders de onder-
Kooplieden en alle andere persoenen, zoo wel uyl de dienaeren,
a 's uyt de burgers, (50 rd* voor boele en 00 rd* voor leges
°fte OU, 90, 120 rd' in 't geheel: zullende de houtens kooien
lc " behoeve van 't fonds der stads werken en den secretaris
V;|" de voorsz. bepaalde leges genieten een sesde part van

1 geheel (Resolutie 17 July 1744, 17 Maart 175:1 en 5
Maart 1756).

-33. Voorts moeten ook voor dit collegie ter eerster instantie
a,enen alle geregls zaaken die lot de judicature van Scheepe-
"e" behooren en niet meer dan laglig rd" bedragen, gelyk ook
a"c civile actiën van injurien, kyvagie, vegten, quelsingen en
diergeiyk,., excepto nogtans zaaken van arrest, interdiclievan
Pressie, etc.,die, hoewel minder als de voois/., somma bedragen,
ler eerster instantie voor Scheepenen zullen werden gebragl
(Ordonnantie 3 Juny 1056 en 19 December 1084).

•'4. He eilalien en dagemenlen, mitsgaders het profyl en
""' ,,;

. gelyk mede de boelen van defaullen der parthyen. zullen
''"es op de manier en vvyze als by Scheepenen mouten geschieden.

58. De zaken, die ter judicature van commissarissen slaan,
sullen ter rolle van Scheepenen niet worden geventileerd, op
poene van roya en tien ryxd" boete voor de procureur, die
•tezelve gepresenteerd heeft, ten behoeve van 't collegie.

36. Procureurs en sollicileurs mogen alle zaaken bedienen,
'' c van parthyen litiganten voor dit collegie gebragl werden,
wnder onderscheid, indien parthyen niet genegen mogten zyn
e compareeren; en zy zyn wyders gepermitteerd aglcr het
Ppoinclemenl definitief of by aparte declaralien, opgemaakt
" geresumeerd door de secretaris, mitsgaders gemodereert en

getaxeerd door twee. commissarissen, naar usanlie Ie mogen
1 zodanig vast en gelimiteerd salaris, ms waar van
u zyi»er plaatse zal werden gewag gemaakt (Resolutie 25 Sep-

tember 1753).
3 '- De procureurs en sollicileurs zullen de clausule van

l"°visie 10l namptissemenl in haerecouclusien,daar zulxgefun-
eerl is. hebben te insereeren, op verbeurte van drie rd* lelkens,
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waarop de gcdaagdcns dan ook gehouden zyn lerstond te
antwoorden, zonder daar op dag of dilay Ie mogen verzoeken, op
poene, dat teegens hun anders verleend zal worden defauil en,
uyl krag te van dien, op de verzogte provisie gedisponeerl na
hehooren.

58. Commissarissen zullen tusschen parthyen mogen decer-
neeren provisie van namptissement, daer zulx naar practyeque
gefundeert is, gclyk ook definilive condemnatie en absolutie.

59. Na hel decerneeren der provisie van namptissement
mogen commissarissen niemand toelaten mei eenige proceduren
ten principalen voort te vaaren, eer dat't zelve namptissemeuil
voldaan zy.

40. De dagvaarding om op de verzogte provisie van namp-
tissement te antwoorden zal drie dagen te voorin moeten
geschieden, niet byvocging der copy van zodanige stukken, waar
op deu eysscher zig fundeert; of, hy gebreeke van dien, zal aan
den gedaagde alleen verleend werden dag ten naasten.

41. En zullen commissarissen op alle liquide handschriften
en obligatien decerneeren provisie van namptissement, ten
waare iemand solutie of compensatie allegueerde en dezelve
klaarlyk bewees oll' wel met zodaanige onvolkomen preuve, die
de zake illiquide of duysler maakte, als wanneer zonder decer-
neeren van provisie ten principalen zal voortgevaren werden.

42. Commissarissen zullen by arrest wyzen in zaken, niet
excedeerende de somma van 2'ó rd*.

4.~>. Dog de vonnissen van commissarissen in zaken van 50
rd' en daar beneden zyn executabel onder cautie en zullen geen
appel, maar alleenlyk reformatie subject zyn, dewelke by
Scheepenen verzogt en geprosequeert zal moeten werden binnen
ses maanden na de pronunciatie van hel vonnis en langer niet,
ook niet by weege van relief.

44. Zynde alle dil bovenstaande te verstaan, ten waarede
vonnissen bovengemeld inhielden eenige sequele van infamie
ofte andere merkelyke prejudilie.

45. De appellanten en reformanten zullen hy het indienen
van den eysch in cas d'appel of reformatie onder den secre-
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taris van den judex ad quera moeien consigneeren een somma
van tien rds voor de boete van 10l appel of folie reformatie, die
haar liy iruimphe zai gereslitueerd werden.

46. Niemand zal in reformatie van commissarissen voor
Scheepenen geadmitteerd mogen werden eenige nieuwe, mid-
delen te allegueeren of documenten Ie produceeren, anders
dan ter eerster instantie overgelegl zyn, exceplo alleenlyk liy
weege van relief, liet welk egter niet anders zal mogen verleend
«orden dan len dage dienende en na voorgaande inspectie der
stukken en bevinding, dat die ler zaake relevant zyn.

47. Commissarissen zullen niet toelaten, dat parthyen in
«quide zaaken schriftuuren overleggen, maar haar intentie
°'i defensie mondeling voorstellen, waar uyl, de secretaris als
dan een beknopte conlusie in de rolt zal stellen, met een
korte notitie van 't geen parthyen moglen allegueeren, daar
benevens parthyen daar toe houdende, dal zy de provisien
Vl| n namptissement, daar die stand grypen, mede verzoeken.

48. De secretaris zal hy de citatie briefjes moeten gewag
'"aaken, dat parthy mede op het hooren van verzoek 10l
provisie gedagvaard werd.

49. Ook zal de secretaris geen zodanige citatie-briefjes laten
«gaan, ten zy daar nevens gevoegd zy de copy van de stukken,
daar toe dienende, waarom ook de bode zulke citalien niet zal
"Crnaogen te doen, op verbeurte, zoo wel voor de secretaris.
als voor de bode, van '/2 ryxd r

.

50. Eri werden alle reekeningen van verschot en salaris,
'"e de secretaris en bode lot laste van de voor dil collegie pos-
Uileerende procureurs en sollicileurs zullen hebben opgemaakt,
" ;| dat dezelve behoorlyk nagezien, gelaxeerd en geapprobeerd
z"llen weezen door commissarissen van de maand, even als
andere declaratien van onkoslen en verdiend salaris by gemelde
Procureurs en sollicileurs, na gedane insinuatie, sommatie
,! " renovatie executabel verklaard, zonder dal daar omtrent
«enige verdere pröceduren by dit collegie zal mogen g'ad-
naitteerd werden (Resolutie 2i February 1763).

°1- Commissarissen zullen parthyen in illiquide zaaken, eer
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zy teegen malkauderen procedeeren, mei alle bedeukelyke
middelen 10l accoord Iraglen Ie iuduceereii of wel oui haar 10l
arbiters of goede mannen in haar zaakeu te eligeeren.

'62. Maar, ingevalle parthyen daar in niet oondescendeeren,
zullen commissarissen haar loe laaien voort ie procedeeren,
zonder egler ie admitlecren grooter" schriftuur in dezen te
leveren dan van 25 artieulen, yder arlicul len hoogsten vier
hequaame rcegels beslaande, exeeplo in materie van reekeningen,
beslaande in verscheide posten, waarop dan met moderalie
zal moeien gelet worden.

85. Parthyen zullen geen langer, lermyn verleend werden
als van 8 dagen tot 8 dagen, die ook maar eens zal geprolou-
geerl worden, uitgenomen hel termyn van productie, 't welk
genomen zal mogen werden op % ."> a 4 weekeu, na de
importantie en 't vereyscb der zaken.

l'ii. Parthyen zullen te gelyker lyd ter weder zyden liaare
alleslalien en bewysslukken moeten overleevereu en niemand
zal in den lermyn van productie eenige copia van zyn weder
parlbye's overgelegde documenten mogen liglen, om dan daar
legens weder andere ler contrarie in te leveren.

55. Na welke overleevering parthyen tellens met malkan-
deren zullen moeien renuneieeren van verdere productie,
eer eenige copyen mogen wisselen.

56. Van deze renunciatie zal geen relief toegestaan mogen
werden om weder nieuwe productie te doen, ten waare bleek.
dal den producent dezelve niet eèr bad konnen bekomen en dal
ook dezelve ter materie relevant bevonden wierden.

57. Waarop by dan ook zal moeten belaalcn de boele
van ses rds voor de armen.

58. En, zo by geschrifte geproeedeert wierde, moeten
parthyen by haaren inventaris aanwyzen, tol welke artieulen
van baar schriftuur zy 'l een of andere document over-
leveren.

59. Op bet lermyn der renunciatie van productie zullen
parthyen voor dit collegie onmiddelyk bine-inde moeien repro-
cheeren en solveeren, zoo zy des te raade werden, zonder
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( ' ;| l hen daar toe, veel min om ie dienen van inventaris van
"•ukken, een nieuw leruiyn zal mogen vergund winden.

() - Indien iemand bevonden wonil eenige documenten
overgeleverl te hebben, die ler zaake gaulschelyk niet dienen,
,ni| 'ii- alleen om den regier te confundeeren en partliy advers
,e fatigueeren, of dat imand in zyn schriftuur uit malilie
eenige onwaarbeden bekend had gesteld, zoo zullen commis-
sarissen ilenzelven daar over naar exigenlie van zaaken
wiliteeren en corrigeeren, als 'l behoord.

61. Commissarissen, die geen Comp9 dienaaren zyn, zullen
l°i een recognitie jaarlyks uyt Comp" cassa genieten een
n°nderl rd« hier (Resolutie 17 Augustus 1757).

Eed voor commissarissen van huwelijkse en
fcleyne r/cregls zaaken.

™y heioven en zweeren den slaat der Vereenigde Nederlanden,
°nzen souverain, zyne Doorlugtige Hoogheid, den heerePrince
van Orange en Nassauw, Krl'sladhoudcr, capilain generaal
~n admiraal van de linie, de heeren Bewindhebberen der
Beoclroyeerde Ooslindische Comp8

, mitsgaders de Gouverneur
»eneraal en de Raaden van India gebouw en getrouw te

weezen: dit ampt van commissaris gereglelyk te bedienen; van
niemand, die voor ons collegie eenig proces beeft of apparenl
hebben zal, eenige geschenken te ontfangen, direct nogle
indirect; de secreelen der kamer aan niemand te openbaaren;
"ntsgaders goed en kort regt aan een ieder, zonder oogluiking,
laat ofte gunst te administreeren en deses stads weivaaren alzinls
e "elpen bevorderen; dat wy ook, ten reguarde van de huwelykse

zaaken, geene huwelykse geboden aan iemand zullen verleenen,
a s die wy, na voorgaande scherpe examinatie en onderzoek,
n conformiteit van de ordonnantie, ons ten dien eynde
norgesteld, bevinden zullen daar toe en buyten wettigen>pechement te weesen.

in dat wy ons voorts in dit commissarisschap onpartydig,
•escheyden en na onse beste wetenschap en verstand zullen
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dragen, gelyk nis in 't een en ander vroome en opregte regters
en commissarissen in zodanige bediening toeslaat en betaamd.

Zo waarlyk helpe ons 6oil Almaglig.

ADVOCATEN. PROCUREURS GN SOLLICITEURS.

1. Ider, die in regten iels te doen beeft, zal een procureur ofte
advocaat lot zyne adsistentie gebruyken; en is den adrocaaten
toegelaaten, om de minste kosten, nis procureurs in regten
Ie mogen dienen; zulks, dat ieder vry staat tot het beleid van
zyn proces een procureur alleen ofte wel eeji advocaat als
procureur alleen ofte een procureur en advocaat te gelyk te
gebruyken (Oude statuten).

2. Ook mogen zy als solliciteurs, op solliciteurs gewoon sala-
ris, pos tuleeren voor bel collegie van commissarissen der kleene
geregts zaaken dezer sleede (Resolutie 23 September 1753).

5. De advocaalen en procureurs zullen gehouden wezen
op liaan; admissie, mitsgaders alle jaaren, ter eerster byccn-
komsl van den Raad van justitie (als wanneer ook telkens
continuatie van haar ampl zullen moeten verzoeken), aan
handen van den heer president van gemelden rade den ge-
prefigeerden eed Ie doen (Oude statuten).

4. Zy zullen niet vermogen voor iemand, die zelfs niet
tegenwoordig is, in regten te occupeeren, zonder te hebben
eene lot de zaak, die dienen zal, relative, speciale procuratie,
op poene van Ie verbeuren vyf en twintig rds voor de armen:
en zullen de voorsz. procuratien voor secretaris, eersten en
gesworen klerk, dan wel voor notaris en geluygen gepasseerd
moeten zyn, ten ware in kleyne zaken partyen, om kosten te
eviteeren, in judicio compareerende, verklaarden zodaanigen pro-
cureur over hunne zaken gesteld te hebben, het welke by den
secretaris besyden de presentatie ter rolle aangeleekend en
voor een formeele procuratie zal gehouden worden (Rlaffert
Hand van justitie 0 September 1761 en 25 July 1726).

!>. Ook zullen zy voor niemand eenig schuld kennissen
doen of eed mogen aanbieden, ten zy daar loe specialyk gelast
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2yn, np poene niel alleen, dat voor deselve, indien hunne
meesters zulks niel gesladen, zullen moeien inslaan, maar ook
"««"vallen in dezelve boete van vyff en twintig rd e voor den
Wmen (Blaffert Raad van justitie 9 September 1761 en 23
Jllly 1726j_

"• Kn. zal eeu schriflelyk bevvys moeien hebben, dat zy
ae '' toe gequalifieeerl zyn, in beide gevallen ler zelver lyd

uyterlyk ter naaslvolgende sessie in juducio moeten geexhi-
)(le'"t en ter rolle genoteerd werden.

'• De advocaten en procureurs zullen vryheid hebben om
van de geene, die hen aansprceken om hunne zaaken in regten

'"'dienen, wanneer er gegronde bedenking is, of zodaanige
enlen wel in slaat zyn om de proces kosten Ie kunnen

*lalen, ie vorderen cautie voor deselve en, by weigering of
""""l'ienienl. de zodaanige mogen ai'wyzen.

°' De posluleerende advocaten en procureurs zyn gehouden,
' mr I aangaan van de rolle, zig voor de raadkamer Ie laten

vinden, 't Z y ,]:,! parlhyen ler rolle hebben of niet, en aldaar
la »g te veihlyven, lot de rolle afgelopen is, op poene van

oor de eerste reyse vyf en twintig rd* Ie verbeuren voorde
«nier, voor de tweede reyse voor ses wecken gesuspendeert

J ' voor de derde reyse geheel van de bank ontzegt te werden :en
' "''' en hoven, zo eenige zaken om hare absentie uylgesteld

ogten werden, van te moeien vergoeden de schade, die baar
eesters daar door moglen lyden, ten waare om wettige
fzaken, die zy den heer president lydelyk Ie kennen moeten

Reven, |,y den regier g'excuseert konden worden (Blaffert
«aad van justitie TA April 1756).

• Op deselfde poenaliteiten zullen zy hen, zoo in haare
ydoyen, als anders, jegens den regier reverentelyk en modestgedragen (Oude slatulen).

• 'nsgelyks zullen de geene, die eenige zaken voorcom-
"saiissen van den Raad van justitie hebben, buylen speciaal
•sent niel moeten verzuymen ter waarneeming van dezelve

stadhuys Ie compareeren, onder wal pretext bel, ook
• u,'e mogen weezen, als alleen in geval van reëele indisposilie,
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op verbeurte van 2"> rd* ten profytc van de kamer (Blafferl
Baad van juslilie 20 Maart 1749).

11. Alle eerste citatieu, welke tot introductie van processen
dienen, zullen zy drie volle dagen en de verdere twee volle
dagen voor de sessie van <len regier ler secielary moeten
leveren, op dcselve eilalien lielioorlyk nöteeremle de woonplaatsen
der gedaagden, dan wel denamen der advocaten of procureurs,
die in de zaken dienen (Blaffer! Raad van juslilie 23 April
1758).

12. De citatien van parthyen tol hel doen van recollemen l
moeien 's daags bevoorens ter secretary gesuppediteerd werden.
Icn eynde de perznonen tydig konnen geciteerd worden, wanneer
dan ook de geciteerde gehouden zyn Ie eompareeren. op de
verbeurte van liet default geld, daartoe slaande, waar van de
secretaris behoorlyke rolle zal moeten houden (Itlafferl van
Schepenen 6 December 1666).

13. Zullen zig, aleer voor den regier eompareeren, be-
boorlyk van hunne saaken doen informeeren en alle gereede
documenten, daar toe dienende, voor de hand hebben, op poene
van in de gedaane kosten en schade, die parthyen, hy nian-

quement van dien, mogte lyden, gecondemncert te worden (Oude
statuten).

14. Voor al zullen zy wel letten op het neeinen van haare
conclusien en met wat middelen dezelve kunnen worden
gefundeert (Dito).

15. Zullen geen vilieuse en gebrekkig gesebreevene, door-
gehaalde, bekladde en haveloosc schrift uuren mogen exhiheeren,
op verbeurte niel alleen van vyf en twintig rd* telken reyse,
ten behoeve van de kamer, maar ook van 't salaris, dal zy
andersints aan zodaanige schriftuuren zouden verdiend hebben
(Bladert Baad van juslilie 30 January 1753).

16 Als hunne parthyen afgeroepen zyn, zullen de advocaten
en procureurs haare lennynen mei korte woorden honden en
zulks zonder injurieuse woorden te gebruyken, op suspenlie
van hun ampt, slaande de procureurs mei ongedekte hoofden,
schoon de regters de hoed op 't hoofd moglen hebben, in
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welken gevalle het egter de advocaten vry staat zig ineede
te dekken (Dito).

17. En zullen ook den een in des anders woorden niet
vallen, maar eikanderen vreedsaam uythooren, op poene van
een rd' voor de eersle reyse, dubbeld voor de tweede en suspenlie
van haar ampl, 10l discretie van den regter, voor de derde
reyse (Dito).

18. Alle by den regter ingedient werdende sebrifluuren
zullen door den concipieul, zo wel als door den advocaat of'
procureur, die den indiender daar van is, altoos behoorlyk
onderteekend moeten werden, len ware dezen laatsle dies
inhoudt' wilde nemen voor zyne leekeniog en verantwoording,
als of zelvs de insteller waare (Blaffer! Raad van justitie 7
April 1756).

19. Als de zaaken gevorderl zyn tot het opmaken van
inventaris, zullen zy gehouden zyn dezelve binnen 14 dagen ter
secretary over te geven, op poene van vyf en twintig rd'
te zullen verbeuren (Resolutie van Schepenen 15 April 1671).

20. In de loopende processen zullen zy gehouden zyn op
eiken lermyn de laasle relroacla te vertoonen en de notulen
te bewaren, om len uyteynde van den processe, nevens den
inventaris, by de verdere documenten te werden overgelegd,
op verbeurte van 5 rd s voor de eersle maal, 10 rd s voor de
tweede maal en arbitrale correctie voor de derde maal
(Resolutie van Schepenen 15 May 1675).

21. Wanneer parlhyen dag genomen hebben om te dienen
van inventaris en daar van in gebreeke blyven, zullen zy als
dan dit lermyn binnen agt dagen daar aan moeten voldoen;
dog, dan ook manqueerende, zal den advocaat of procureur,
by wien het verzuym is gepleegt, verbeuren een rdr voor
't lazarus huys en, 8 dagen daar na nog met zyn inventaris
niet gereed zynde, twee rds ten profyle als boven, mitsgaders
den inventaris ten zynen koste ter secretary door den gesworen
clercq opgemaakt worden, aan wien den verzuymer gehouden
zal zyn alle de notulen, tot den processe behoorende en bevoorens
by hem geligt, binnen twee maal vier en twintig uuren te
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doen hehandigen, op poene van 3 rd s ten profyle als vooren, en
dat als d;iii de manqueerende notulen tol zynen kosten zullen
werden uylgetrokken (Blaffer! Raad van justitie 2.G May 1091).

22. De advocaten en procureurs, welkers terniynen slaande
op poene van verstek, in hel verstek komen te consenleeren,
salvo purge, zullen verbeuren een rd f en boven dien geen salaris
genieten, voor dal hel termyn voldaan is, in welk verstek zy
geconsenteerd hebben (Blaffer! Raad van justitie 28 July 1702).

25. Wanneer by parlhyen recolleuienl verzogt werd, zullen
de advocaten en procuceurs als dan hebben te specificeeren
haare slukken, op de. welke zy recolleuient verzoeken (Blaffer!
Baad van justitie 1G Juny 1G74).

24. Wanneer eenige zaken, nadat geantwoord of voor
voldongen gehouden is, lot hel indienen van eenige nadere
schriftuure ofte 't doen van nieuwe prodnelien in relief opge-
hragl werden, zal de wederparlhy nieede geadiuilleerd werden
zyne nadere sehrifluuren in Ie dienen, dan wel zyiie nieuwe
bewyzen over te leggen, zonder gehouden Ie zyn daar toe
eenig verzoek van relief te moeien doen (Blaffer! Baad van
justitie 9 Maart 1740).

25. Voor ieder altestatie, intcrrogaloriën of contra inler-
rogalorien, dewelke in hel lermineeren van de processen
zullen werden bevonden ler zaake l'eenemaal niet dienende
te zyn, zal den advocaat of procureur, die dezelve geproduceerl
heeft, moeten belaalen een boete van een nieuwe, gecarlelde
ducalon off vier guldens (Blaffer! Baad van justitie 19
January 17 IK).

2G. Wanneer een advocaat of procureur, die de zaak lei* rolle
hadde behooren te brengen, dezelve egler niet gepresenteerd
en dus den gestelde termyn heeft laten expireeren, zal hy
verbeuren een boeie van twee nieuwe, gecarlelde dueatons
of agt guldens voor ieder regldag, die hy zodanig vrugleloos
zal hebben laten verloopen, ten faveure van de kamer (Blaffer!
Baad van juslilie 9 Juny 1714 en Resolutie 20 Maart 17G6).

27. De advocaten of procureurs, een interlocutoire senlentie,
in 't door haar bedient proces geveld, niet willende houden
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voor voldaan, zullen tegens de acte van voldoening eenelyk
mogen overleveren een secreet debat, zonder meer (Bladert
Raad van justitie 9 Maart 1740).

28. Die eenige gedaans presentatie, 't zy voor het geheel,
dan wel ten deele, voor hunne meesters koomen te acceplee-
ren, dan wel Ie refuseeren, zullen insgelyks gehouden zyn die
&eceptalie, dan wal dat refus, hy de conclusie van't schriftuur,
Waar by zy deselve komen te doen, met aanwysing der articulen,
daar van meldende, meede te repeteeren, op poene, dal, by
t contrarie van dien, op alle zoodanige acceptatien ofrefusen
geen regaard zal werden geslagen en dat den advocaat of
procureur, die zulx versuyml. telken reyse vervallen zal in een
boete van 10 rd' len behoeven van de kamer (Blaffert Raad
van juslilie 14 Juny 1758).

29. De advocaten, procureurs ofte parlhyen mogen na het
prormnrieeren van ile appoiiicleinenlen ofte vonnissen niet
dingen off nakrakeclen, op verbeurte van twee ryxd s (Dito).

50. Zy zullen de scereelen van haare zaaken aan parthyen
advers niel openhaaien, veel min dezelve in 't maken van haare
schriftuuren olie anders behulpsaam weezen, op privatie van
'•aar anipl en infamie (Hesolulie 20 Maart 1766).

31. Zullen hen voor al waglen eenige overeenkomsten
"iel haare meesters Ie maken omeenige portie, part ofte
deel in de zaaken te hebhen of met dezelve op eenige andere
Wyze ie contracleeren, van haar te indemneeren ofte kosteloos
e" schadeloos Ie houden ofte daar voor eenige somma van
Penningen te stipuleeren, op verbeurte van bun officie en
Ul 'hilrale correctie (Oude statuten).

52. üok zullen zy geene zaaken aannemen, onder conditie
Va n geen gelde Ie ontvangen, dan in cas het proces gewonnen
Werd, op suspensie 10l discretie van den regier (Dito).

33. Zullen voort geen meer parthyen aannemen, dan
2Y bequamelyk kunnen expedieeren zonder derzelver regl
le veragteren (Dito).

34. Ten welken einde gehouden zullen wezen de presiden-
'en van de respeclive collegien allyd, des gevraagd zynde.



aövocaTen, procureurs, ênz100

opregtelyk te verklaren, wal en hoe veel zaaken onder
lianden hebben (l)ilo).

sü. Zullen hun ook voor al vvagten met onnodige dilayen
de processen Ie traineepen en de partbyen op kosten Ie jaagen,
op poene van deselve te vergoeden en daar en hoven met
suspensie of privatie van officie gestraft te worden (Dito)."

36. Zullen gehouden wezen, wanneer over haare ahuyzen
ofte functie gesuspendeert werden en op dat de zaken daar
door geen veragtering leiden, dadelyk een ander met belioorlyke
instructie in hunne plaatsen Ie subsi il ueeren, op privatie van
hun oflitie, zoo zulks voor den eersten regtsdag niet doen (Dito).

57. En, by geschrifte procedeerende, hunne schriftuu ren
kort te maken, zonder onnodige allegatien ofte redilen te
gebruyken, veel min iels Ie allegueeren, dat niel bewysen kun-
nen, ofte roemen op bewyzen, die zy niet magtig zyn, omme
den regier te abuseeren, op verbeurle van ses rd*, behalven
arbitrale correctie. (Dito).

38. Maar die bevonden zal worden in syn schrifluiiren,
tegens wie het zoude mogen wezen, geswyge legens iemand
van hel lichaam der hooge overigheid ofle andere aanzienlyke
slandsperzoonen, cenige ealumnien, dan wei traduelien, halelvke
beschuldigingen ofte injurieuse failen, ter materie niet nood-
zaakelyk dienende, gesteld Ie hebben, zal werden geconslriiigeerl
de voorsz. injurieuse en laesive expressien op de publieke rolle
te royeeren en door te haaien, mitsgaders hoven dien voor de
eerste reys voor ses maanden van hun ampt gesuspendeerl en
voor de tweede reyse voor altoos daar van afgezet, milsgaders,
zoo de praclizyns, als derzelver principalen, welke de schrifluureii
mogten geteekend hebben, in een boete van tweebondert rd*
ten voordeele van de kamer gemulcteerd en, behalven dal,
arbitralyk gecorrigeenl werden (Blafl'ert Raad van juslilie 15
February 1756).

59. Van gelyken zal de geenen, die bevonden word eenige
malilie gepleegt olie merkelyke negligenlie gecommilleerd te
hebben, waar meede hel proces veraglerl ofle parihyen in hare
geregtigheden worden verkort, gehouden weezen alle de kosten
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en inlressen, daar op gevallen en verlopen, te vergoeden, mits-
gaders daar en boven met suspensie of by privatie van officie,
naar gelecgentheid van zaken, gestraft worden (Dito).

40. In zaaken, daar den officier gevoegd is, zullen de advo-
caten en procureurs niet vermogen Ie dienen van eenige schrif-
tuuren, stukken of munimenlen. voor eu al eer hy daar af visie
gehad en, ten Itlykc van dien, desclve zal gcleekend hebben (Dito).

41. De jongste praclizyn onder de advocaten en procureurs
zal diaconen voor niet moeten bedienen, ten waare don regier
lfi 't een off ander singulier geval, uyl hoofde van 't gevvigt
d de neteligheid der /.aken of hel groot belang der diacony,
Uiogte goedvinden daar loc een ander praclizyn van meerder
kennis of ervaarendheid, buylcn consequentie voor andere
genieene zaaken, speciaalyk Ie benoemen (Resolutie 20 May
1746 en 20 Maart 1766).

42. Alle oukost rcekeniugen van verdiend salaris en
verschoten penningen zullen door de maandelykschc commis-
sarissen gelaxeerd worden (Blaflcrl'Baad van justitie 37 October
!668 en 24 September 1760, resolutie 22 February 1765).

45. Ten dien cynde moeten de advocaten en procureurs,
zoo wel als de sollieiteurs, die hare kosten willen gelaxeerd
«ebben, wanneer commissarissen om taxatie te doen zullen
2,, ten, met haar geligtc copyen verschynen en bewys van haar
uylgescholen penningen brengen, op poene, dal anders die poslen
v an verseboote penningen of geligte copyen door gemelde
commissarissen zullen worden geroyeert; zullende daar na
zodanige declaralien van kosten en verdiend salaris, die door
gedagtc commissarissen zyn geapprobeerd, naar gedane insinua-
lle, sommalie en renovatie execulabel weezen, zonder dat daar
"mirend eenige verdere of andere proceduuren zullen werden
geadmitteerd, invoegen dit ook op dcselfde manier plaats zal
"ebben ten opziglc der reekeningen van verschol en salaris,
u,e de secretarissen, gezwoorc klerken eu andere suppoosten
Va" de justitie len lasten van de respeclivc praclisyns of solli-
c'teurs zullen hebben (Dito).

44. De advocaten en procureurs, die eenige zaaken voor
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Weesmeesteren, den curator ad liles, de secretarissen en alle
andere testamentaire executeurs en codicillaire gemagligdens
komen waar te nemen, zullen, l>y aldien de boedels, waar over
de proceduuren ontslaan zyn, na dato wierden bevonden insol-
vent te weesen, met bare getaxeerde onkosten werden geprefe-
reerd en dezelve als gereglelykc kosten aangemerkt (Blaffert
Raad van justitie 5 January 1750).

45. De advocaten en procureurs zullen baar salaris en
verschole penningen binnen 's jaars, na de sententie gepronun-
cieerd ofte de zaken inlerrupt gelopen is, moeten invorderen,
op poene, dat, de voorsz. tyd verslreeken zynde, daar op geen
regt zal gedaan worden (Dito).

46. Zullen ook gehouden zyn voor bet salaris der secreta-
rissen in Ie staan, ten ware in zaken, daarinnc zy parlhyen
gratis dienen (Dito).

47. De practisyns, die voor bet uyleymlc van een proces door
verschol in verlegentheid om contanten raaken, zullen, wanneer
hunne cliënten genegen zyn hen eenig geld ler Ie gemoedko-
ming van dezelve aan hun voor af te verstrekken,'t zelve mogen
ontfangen, dog als dan vurpligl weezen om voor zodanige
penningen te geven een behoorlyk handschrift of reecpisse,
aanwyzende in mindering der kosten van welk geding zy het
zelve genoten hebben, mits zorge dragende in zodanigen geval
niet meer te verzoeken of aan te neemen, als zy wcezentlyk
reeds in verschot zyn, mitsgaders calculatief of ten minsten
gercekend verdiend hebben (Dito).

48. Zoo als z'ook. na het uyleynde der processen, niemand
meer mogen afeysseben, als hen tocgezegt is, onder wal pretext
zulks ook zoude mogen weezen, op privalic van bun ampt
en arbitrale correctie daar en boven (Dito).

49. Hun is ook inede verboden, onder voorwendsel, dat
van hun salaris nog niet voldaan zyn, eenige schrifluuren ofte
documenten van parlhyen onder zig Ie houden, maar moeten
dezelve, des versogt, gelrouwelyk ovcrlceveren en de voldoening
van hun salaris zoeken, daar en zoo 't behoord (Dito).

80. Zullen gehouden wezen, zo wanneer over eenige mesusen
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ofte fauten in een geldboete gecondcmnecrt worden, dezelve
te betalen promplelyk en voor dat omeenige andere zaken
binnen Ie staan werden geadinilleerd (Dito).

51. Zullen voor hunne vacatien en mocylen genieten, het
geene onder het hoofdcel van salaris bepaald is (Dito).

Eed voor de advocaten en procureurs.

Ik belove en zweerc den staal der Verecnigde Nederlanden,
mynen souverain, zync donrlugtigslc Hoogheid, den hecre l'rincc
van Orange en Nassauw, als Erfsladhoudcr, capilain generaal
en admiraal van de Unie. de hecren Bewindhebberen der Oosl-
indische Cornp0

, den heer Gouverneur Generaal en de Raaden
van India, mitsgaders tlccze stad gebouw en getrouw te weezen.

In geene zaken te dienen, die ik zal weelcn onreglvaardig
te zyn, 't zy dal my zulks blyke in 'l begin van 't proces
ofte daar na.

De rcspeclive collegien van justitie alhier alle cerc en re-
verentie te bewyzen: geen beding olie compositie te maken
van eenig deel olie pari iu de zaken Ie hebben; voor al my
te waglen eenige nnnoodige dilayen Ie zoeken, waar door de
zaaken veragterd mogen werden; en niemand meer af te eysschen,
als den tax van salaris, ons voorgesteld, loclaat en incede
brengt.

Zo waarlyk helpe my God Almaglig.

NOTARISSEN.

1. Tot meerder gerief van de ingezeelencn en vreemdelingen
zyn tot het maaken van solemneele instrumenten en publicque
acten vyff notarissen g'authoriseerl, dewelke zullen moeten
Wezen vrome en eerlyke mannen, kcunissc hebbende van de
Wetten, costumen en statuten van den lande, zoo veel tol
voorsz. ainpt nodig zy, waaronmic ook, in zo verre niet reeds by
den hovc van Holland geadinilleerd zyn, voor baarc admissie
Wegens hunne bequaamheyd g'examineert zullen werden en
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goede, deugdelyke cautie moeien stellen ter somma van duyzend
rd\ ten behoeven van de geene, die by hunne fauten of ver-
suymenisse schade zoude mogen lyden (Oude statuten, resolutie
15 May 1718 en 23 December 1756).

2. Van de voorsz. vylf notarissen zullen er vier moeten
woonen in.de stad, namenllyk: twee aan de West zyde en twee
aan de Oost zyde van de groote rivier, mitsgaders de vyfde
buyten de stad, 'l zy in de Zuyder voorstad dan wel op eene
der gragten buyten de Rotterdammer poort, benoorden de
Jassenbrug (Resolutie 16 February en 17 Juny 1751).

ö. De notarissen zullen moeten houden een goed en pertinent
regisier en prothocolle van alle contracten, testamenten en
andere aden, die zy passeeren en onlfangcn zullen, en dezelve
registreeren na de ordre des tyds, dal zy die ontvangen zullen
hebben en gepasseert; en, in 't einde van elk contract, testament
of andere acten 't voorzeyde register moeten leekenen en bet
zelve wel bewaren, om daar toe recours te kunnen nceinni,

wanneer dat van noode zal zyn, op poene van gepriveert Ie
wezen van hun ampl en verklaard inhabiel om 't officie
immermeer te exerceeren en boven dien arbitralyk gecorrigeert
te worden (Resolutie 2 November 1668).

4. Welk prolhocol zy allyd gehouden zullen weezen, inge-
vallen zulks by den raad ofte gcregle gelasl word, Ie exhibceren,
omme by deselvc gevisiteerd te worden (Oude statuten).

5. Zullen allyd ieder een ten dienste staan, zo wel arme
als ryke, al waar 't ook gratis ofte om Godes wille (Dilo).

6. Zu]lcn haar voor al wagten, dal om gunst, vriendschap,
gillen ofle gaven haar niel laten beweegen eenigc valsche,
ongeoorloofde olie by regten verbodene instrumenten Ie maken
(Dito).

7. Mogen in geen uytersle wille iels ten voordeele of
profyl van hen, dan wel dcrzelver huysvrouwen, kinderen ofle
andere persoonen, hen in bloedverwant of maagschap beslaande,
inlasschen, maar moeten de persoonen, die geneegen moglen
weezen hen of de hunne te bencficecrcn, tol een ander notaris
overwyzen, op poene van nullitcil van 't geene hen ofle de
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hunne zal wezen besproken en arbitrale, correctie daar en boven
(Dito).

8. Mogen geen actens ol' andere instrumenten passeeren
va » persoonen, hen onbekend, ten zy, dal de klerken, in de
v°orsz. obligalien of andere actens als geluygen gesteld, voor-
belde lieden als van cere en waardig van geloof bekend zyn
en zy dezelve persoonen als de zodaanigen voor de notarissen
aflirnieeren (Resolutie 2 November 1668, 16 December 1756
Cll M Augustus 1762).

9- En lot deezeu cyndc zullen de notarissen gehouden
Wezen 't zelve te verklaaren in haer instrument, zeggende in
f'e tegenwoordigheid van zulke geluygen, die g'atlirmecrt hebben,
elc (Dito).

10. Wydcrs moeten zy in haar liedcr instrumenten schry-
Ven de plaalzc van het domicilie ofte de woonstede van de
Persoonen, die cenige acte voor haar passeeren, alles op poene

a » arbitralyk gecorrigeert Ie worden (Dito).
11. En, wanneer er onbekende persoonen voor haar moglen

*°nien (e comparceren, g'assisteerd met twee geluygen, zullen
" e geluygen ook als dan aan hem, notaris, of ten minsten aan
lerzelvcr clerrquen moeten hekend zyn, 't welke moede in de
v°oi'sz. instrumenten zal moeten werden g'inscreerd, op de

°ete van 50 rd s
, de helft voor de diaconie armen en de

ai| dere helftc voor de kamer van den Raad van juslitic of
1 cbeepenen, by wrik van beide deze collegien 't verzuym

werden ontdekt (Resolutie 24 Augustus 1762).
'2. Egter zullen zodanige onbekende personen, inlanders,

-■uiopeesche vreemdelingen, ler zee Irafiqueerendc Mooren,
an wel handelaars in slaven zynde, mitsgaders uyl hoofde
3,1 hel geene bier onder met relatie lot diergelyke lieden
eslatueerd is, voor de notaris met een briefje van den
ecomimUecrdc over de zaken van den inlander ol de
a 'andhaars, na de gespcciliceerde onderscheidene gevallen

u,pareerende, gecne bekende geluygen bchoeveu mede Ie
e"gen, maar zullen de notarissen de voorschrecven briefjes,

llts behoorlyk door den gecommitteerde of sabaudhaar ouder-
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teekend zynde, moeten accrediteeren (Resolutie 5 October
1762).

13. Wel verstaande, dat onder de Kuropeesche vreem-
delingen niet begrepen zyn burgers van ecnig buyten comploir
of andere ingesclcnen, onder liet gebied van de Nedcrlandsehe
Comp6 woonaglig en hier tot voortzetting van liunnen handel
ofte om andere redenen aankomende, en dal dus geene van
beiden zig met een permissie briefje van den sabandhaar off
geeommitleerde over de zaken van den inlander zal behoeven
Ie muniecren (Resolutie 29 January 1765).

14. By hel hooren op inlerrogatoria moeten zy de respou-
siven der geinterrogeerde naast ieder arlicul in eontinentie
opschryven, vervolgens de g'interrogecrde voorlcezen en dan
door dezelve doen onderleekenen, op eeno gclyke poene, te ver-
beuren als vooren (Resolutie 24 Augustus 1762).

15. En, wanneer er gevallen cxleeren, dat de notarissen
niet gevoegelyk in eontinentie de responsiven van de deposanten
naast ieder arlicul kunnen schryven, voornamentlyk als zodaa-
nigc inlerrogaloria aan meer als een persoon moeten werden
voorgehouden, zoo zullen zy als dan de voorsz. responsiven
wel op een klad mogen schryven, mils dal de g'intcrrogeerde
dal klad en ook de notaris komen Ie onderteekenen en dal
hel zelve voorts aan de minuut g'annexeerd en in 't prolhocol
zodanig geiusereerd worde, zonder daar voor of voor dies
afschrift hun salaris te mogen vermeerderen of de kosten van
't expedieeren der inlerrogatoria Ie vergroolen (Dito).

16. Geene instrumenten, inzonderheyd testamenten en andere
gewigtige aclen, van lieden, die geene andere dan de Maleydsche
of I'ortugeesche laaien verstaan, mogen gepasseerd worden
voor notarissen, die de voorsz. Maleydsche en Portugecschc
taal niet kundig zyn (Resolutie 25 October 1675).

17. Dierhalvcn zullen de collegien van justitie in agl
moeten nemen, dat geene notarissen cenige instrumenten
passecren voor persoonen, die geene taaien sprecken, welke
zy zelve verslaan en waar omlrend zy dus op de vertolking van
andere moeten te werk gaan (Resolutie 16 February 1680).
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18. De notarissen, wanneer geroepen werden om eenig
testament of codicil te maakcn, zullen van den testateur, die
eenig legaal begeert te maken aan armen van steeden ofte
plaatsen, distinctelyk moeten afvragen, wat armen hyeygenllyk
meent, ten eynde zulx in de uyllcrstc wille speciticq uyl te
drukken (Placaal 6 December 1657).

19. Wanneer eenig Comp' dienaar by uyterste wille begeerde
te disponeeren van zyne verdiende gage, in 't vaderland uyt te
keeren, zullen zy gehouden zyn in dezelve te inserecren, dal
'Ie testateur versoekt, dal de heeren Bevviudbebberen ler
kamer, daar de gagic te goed is ofte betaald moei worden,
haar gelieven te dragen als executeurs en baare legatarissen
c 'i eifgenaanicn Ie belaalcn, op poene, dat, die voorsz. clausul
°mitteerd, verbeuren zal voor de eerste maal 25, de tweede
Maal 50 en voor de derde maal 100 rd5 len behoeven der armen
en boven dien arbilralyk gecorrigeerd worden (Oude slalulen).

20. De notarissen zyn ook gehouden de geene, die by
testament, codicil ofte andere acte van uyterste wille eenig
ander collegie dan dat van Wees- of Boedelmecsleren willen
benoemen tol executeurs of redderaars hunner boedels en
voogden over minderjarigen, dan wel executeurs hunner
'K!grall'enisscn willen aanstellen, gelyk ook de zulke, welke
'•en een beslooten testament ter superscriptie inhandigcii, te
waaischouwcn, dal een ieder wel vryheid heell om particuliere
Perzoonen daar toe Ie benoemen, maar geene collegien, behalvcn
( 'e Weeskamer of Bocdelmeesteren, welke wet zy, notarissen,
°°k zullen moeten in 'l oog houden by 't passeeren van
ac tens, concerneerendc nuncupativc testamenten (Besolutie 27

1766).
-1. De scclusie van de Weeskamer, Boedelmeeslcren of den

( "ialor ad lites mogen zy in de lestamenten niel laten influceren
,la n alleenlyk, wanneer het de testateur of leslatrice, na alvoo-

e"s volkomenc kennis en onderligt ing van 'I cll'ccl dorzclver
u yisluyling bekomen te hebben, haar lieden zulks hebben
Seordonneerd (Besolutie 5 May 1656 en 5 September 1747).

22. En zullen haar wyders nimmer mogen aanmaatigen
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eenige temporede cxelusie van de Weeskamer of curator ad liles
te stellen in haar testamenten, al werd haar zulks door den
testateur of testatriec geordonneerd, als zynde een zaak, die
niet anders als confusie verwek) en waar door VVeesmeesleren of
den curator ad liles maar zouden kunnen ingewikkeld worden iu
veel verantwoordingen, ten minsten g'olirneerl met veele noedels,
die, de gestelde curatoren verwaarloost hebbende, haar Ëcr-
waardens, wanneer haar lieden de inoeyten niet lusteden,
op den hals zouden werpen (Dito).

25. Alles op poene, dal de lesla leuren, die haaredispositien
tegens dit hevel zullen laten schryven, ofwel de langslleevende
der coiithoralen, in wiens faveur zulx zoude mogen geschied
zyn, haar zullen moeten getroosten, dal haare hoedels, in tas

van zodanige tcmeraire of wel temporede uytsluylinge, by de
Weeskamer of curator ad liles nimmer meer zullen behoeven
aangenomen ofte gade geslagen, maar voor altyd geahando-
neerl Ie werden (Dito).

24. Van welke poenalileilen de notarissen de testaleurs
lelkens duidelyk zullen moeten preadvertecren en onderriglen en
daar van uytdrukkelyk meiilie in de testamenten maaken (Dito).

25. Inlusscheii werd den llaad van justitie, zoo wel als
Scheepenen, gelast en aanbevoolen, by voorkomende testamenten
en andere uylersle willen nauwkeurig te lellen op de conditie en
sullisancc der gecner, welke lot curators over de boedels
successive werden gesteld, mei raagt en aulhorilcit om. ingevalle
zy daar onilrcnd gefundeerde bedenkingen moglen dragen,
zodaanigc boedels aai) de Weeskamer of curator ad liles te
mogen doen overgeven of opdragen (Placaal 16February 1680).

26. Voorls werden de notarissen ook, op poene van duyzcnl
rd s

, ten behoeve der stads werken Ie verbeuren, verboden tes-
tamenten, dan wel eenige andere uytersle wille Ie passecren,
waar in den leslateur voornemens is een fidei commissairc
disposilic van vasle goederen Ie laten influeeren ten voordeclc
van inlanders, 'l zy Maleyers, Chieeesen of Moren, Javaanen,
Balyers of andere, onchrislcn oiidcrdaauen en verdere inlandschc
ingezeetcnen dezer colonie, waar onder ook verstaan en begrec-
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pen worden alle persoenen, zonder onderscheid, geen onderdanen
van de maalschappy zynde, item de vry gegevene slaven (Placaat
29 May 1705 en 27 September 1757, resolutie 2 Maart 1761).

27. Zullende egter een ieder gepermitteerd wezen zyne
vaste goederen van hnyzen, erven en landeryen onverkogt te
'alen 10l de mondige jaaren van desselvs erfgenaam of erfge-
laamen, hel zy om de bladeren of vruglen daar af door de
voogden 10l susteus der erfgenamen Ie werden verstrek! of
gebruykl, of wel door de weduwe van den leslaleur lot haar
«lood of hertrouwen gelrokken en genoten (Dito).

38. Zullen voorts, ten reguarde van Comp" Enropleese die-
naaren en burgers, geaw lidei r.ommis in eenig testament mogen
'alen inllueeren, dan met deese by gevoegde clausule, dat zodaa-
nige fidei eomniis geenzints zal mogen verhinderen den verkoop
der vaste goederen, wanneer de verwagling van dat lidei commis
zou mogen zien op luiden, die in 'I vaderland zyn, en dal
den daar meede bezwaarden erfgenaam of vroegere lidei com-
missarissen derwaaids zouden willen vertrekken, maar dat
deselve in zodanigen geval verkogl zullen moeten worden en
de penningen per wissel overgemaakt aan zodaanige weeskamer
"i 't vaderland, als onder welkers district zodanigen gefavori-
seerden persoon mogl woonen of wel daar na toe vertrekken,
°ui daar mede aldaar Ie konnen handelen als na reglen (Dito).

29. Voorls werden de notarissen gelast om alle de lesla-
'euien en testatricen, dewelke in 't maken van haare uyterste
billen bare ouders of kinderen inslitueeren in de legitime
Portie, Ity baar begroot werdende ofte by den universeelen
e,'fgenaain als nog Ie begrooten, met verbod aan zodanige ad-
°' descendenten om Ie mogen vorderen slaat en inventaris,
'Oei duydelyke en positive termen Ie waarschouwen, dat een
'''eigelyk verbod niel bestendig kan weezen na haar dood; en,
Wanneer eenige leslaleurs of testatricen even wel zodanigen
verbod in haare testamentaire disposilien geinsereerl willen
'ebben, dal zy, notarissen, als dan van bun gegevene onderrig-
"'gen dien aangaande inenlie zullen moeten maaken in de

les |»eclive testamenten, die zy, invoegen voorsz., op de expresse
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begeerle vnn ile lestaleurs of leslalricen zullen moeten passee-
ren, op de verbeurde van 50 ryksd s 10l een boete ten voordeele
der armen voor ieder leslamenl, 't welke zy met zodanige clausule
van verbod zullen komen Ie passeeren, zonder byvoeging van de
expressie van baare onderriglingen aan de leslateuren (Resolutie
29 Juny 1702).

30 Insgelyks moeten de notarissen in 't passeeren van
uytersle willen zig zorgvuldig waglen van alle andere periodes,
tegens de wellen slrydende; en de leslateurs, wanneer zy iets
diergelyks begeeren, van de onbestaanbaarheid van dien onder-
riglen (Resolutie 7 February 1764).

51 En, dewyl alle testamenten, die, 't zy in't gebeel of ten
deele, door den dood der leslateuren geconlirmeerd zyn, aan de
Weeskamer, als hel Christenen, en aan Uoedelmeesteren, wanneer
hel oncbrislenen, zoo ook aan bel opperhoofd van hel generaale
soldy comploir, als hel Comp* dienaaren zyn, moeten werden
gesuppedileerd, om aldaar geregistreerd Ie weiden, zoo zal den
nolaris, die bet zelve gemaakt ofte geopend of die omeenige
andere reeden in 't slerfhuys geroepen mogle weezen, de
executeurs van hel lestamenl van deze ordre moeten verwit-
tigen, len einde daar aan voldaan weide (Resolulie 31 July 1681).

52. De ootarjesen zullen niet bevoegd zyn om andere trans-
porten Ie passeeren als alleen van zodanige slaven of lyfeygenen,
waar van des eomparanls eygendom by notarieele of seerelarieele
aclens of, by ontstentenis van dien, door onderhandsche, aamie-

melyke bewyzen van geloofwaardige ingezeetenen, dan wel door
twee valable geluygen g'allirmeerd werd, zonder dat de lyfeyge-
nen zullen moeien compareeren of bun iets zal behoeven alge-
vraagt te werden (Resolutie 29 January 1765).

55. Dog, wat belangt de slaven, die van buyten werden
ingevoert en waar van voor de eersle keer een Iransport g'eyschl
werd, daar van zullen de notarissen geen transport mogen pas-
seeren, ten zy na vertoning van 't licentie briefje van den
sabandhaar. by den invoer verleend, en 't welke by 't prothocol
moet werden ingebonden (Dito).

54. Wel verslaande, dat ze ook geene transporten mogen
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maken van slaven. 'I zy Christenen of onrhrislenen, voor han-
delaars, die van de (tost aankomen, op uyllandse overdraglen,
dan die alvorens aan den sahandhaar verloond of door den
selven ondeiieekend zyn, op poene van vyl' en twintig nd'
hoete ten liehi>eve der armen, voor eiken reyse, wanneer de
notarissen deze ordre mollen komen te overtreeden (Resolutie
7 January 1727, 24 Augustus 1762 en 29 January 1765).

35. En om voor te komen, dat voorsz. ordre niet illusoir
weide gemaakt hy de gemelde slaven handelaars door den
eersten verkoop te doen met onderhandsche transporten, werden
de notarissen ook geinlerdieecrl op zodanige onderhandsche
transporten van aangehragte slaven naderhand overdragt te
doen, ten ware dezelve onderleekend waren door den sahandaar
(Resolutie 16 December 1729).

36. Dog het passerren van aelens of transporten van ge-
rooide en voor slaven verklaarde, inlandsdie onderdanen van
Spanjen, legens welkers koop oll' verko<ip onder het hoofd-deel
van slaven de nodige voorziening gedaan is, oll'slaall'gemaakte
Christenen weid haar in 'I geheel verhoden (Plaraal 16 Juny
1762).

37. Transporten van lyfeygenen, die aan eenige vertrekkende
vreemdelingen verkogt werden, 'I zy ten lyde van haar vertrek
of wel terwyl dezelve alhier nog resideeren, mogen zy niet
passeeren dan na gedaane communicatie aan den lieenlmeester,
"in daar door Ie kunnen vernemen en verzekert te zyn, of
hel weesenllyk lyfeigeneu zyn en den geene toehehooren, die
haar willen verkopen (Resolutie 11 July 1687).

38. Welke lieenlmeester dan ook ten dien eynde de hoofden
°f capilains van die zeilde natie, 'l zy Maleyers, Raliers, Javanen,
Macassaaren of andere, waar onder die verkopers en slaven
Sl|rteeien, daar over eerst zal moeten hooien, eer dal het
transport gepasseerd zal mogen werden (Dito).

59. Geene vrye of emancipatie brieven van lyfeygenen,
t zy slaven of slavinnen, zullen door notarissen of andere

Particuliere en puhlycque persoonen, wie het ook weesen
notarieel of onderhands mogen verleend en gepasseert
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werden, op poene, dat zodanige verleende vrybrieven voor
kragteloos en van onwaarde zullen werden gehouden en ver-
klaard en daar en boven de passeerders o!' onderteekenaars van
al zulke vrybrieven des weegcns verbeuren zullen een boete
van zes Pd8 len behoeven tier armen voor de eerste reis en
dubbeld of verdere correctie, indien hel meermaal mogte
geschieden (Placaal 15 January 1682).

40. Maar alle actens van deezen aard zullen voor gecom-
mitteerde Schepenen gepasseerd moeten werden; en zal hen
door Scheepenen evengemeld allyd moeten afgevraagd en by
de acte uylgedriikl worden, of de vrygeeving geschied om
niet. dan wel door vrykooping (Resolutie 29 January 1765).

41. Dog het zal den notarissen vry slaan actens van acquit
of betaaling Ie passeeren, waar by de lyfhceren verklaaren voor
de lyfswaarde van eenig slaaf of slavin voldaan te weezen en
dezelve ten dage, by de acte te bepalen, voor gecommitteerdens
('t zy ten kosten van den lyfheer of g'emancipeerde, na dat
bedongen zal weezen) te zullen emancipeeren (Dito).

42. Insgelyks werd baar verboden contracten of andere
stukken ter sake van eenige aanneeminge of werving van
volk voor en ten dienslen van vreemde natiën Ie passeeren,
op poene van vyftig id' boete ten profyle van 't lazarus
huys (Placaal 8 May 1705).

40. Obligatien ten lasten van Javaanen der Balaviase
beneeden- of boven landen mogen zy niet passeeren dan na
voorgaande kennis van den gecommitteerde tot de zaken van
den inlander (Resolutie 2 February 1706 en 24 Augustus 1762).

44. Insgelyks mogen zy geene actens passeeren voor eenige
Europeese vreemdelingen, nog ter zee Iraffiqueerende Mooren
buyten voorkennisse van den sabandhaar, op poene, zo in dit,
als het even voorgaande geval, van 25 rd s boete voor ieder
acte, ten behoeve van den armen (Resolutie 1 Juny 1706 en
24 Augustus 1762).

45. Actens van adoptie zullen zy niet mogen passeeren,
als van persoonen, van welkers vrye geboorte zy volkomen
verseekert zyn of haar by acle van Scheepenen moglen komen
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te lilyken; moeten verder, by het verleenen van diergelyke
aclens den adoplant of de getuygen dislinctelyk afvraagen, van
wat religie de ouders van 'l geadopteerd werdend kind, mits-
gaders den adoplant of getuygen zyn, en daar van I>y die
actens aanleekening doen, op dat de predikanten by den doop
daar van kennisse krygen (Resolutie 10 December 1757 en
51 December 1754).

46. Moogen voorts geene actens van cessie of transport,
dan wel onder wal naam zulx ook mogle worden gepractiseerl,
behelsende den afstand van bet regl op de gepermitteerde
kisten, die aan de repatrieerende persoonen zyn toegestaan,
maaken ofte passeeren, op poene van dadelyk, niet alleen uyt
bun ampt gedimoveert, maar boven dien door den fiscaal als
een contravcnteur dier ordre gecalangeert, mitsgaders arbitralyk
gestraft te werden (Resolutie 26 Augustus 1757).

47. Mogen ook geen transport maken van soldy reekeningen,
by eenige Comp s dienaaren verdiend, ten zy hun blyke, dal
den transporlant daar loe expres consent verleend zy (Oude
statuten).

48. Moeten by alle instrumenten en actens, waar by aan
iemand eenige vaste goederen worden vermaakt of geschonken,
laten influeeren, dat dezelve uiterlyk binnen ses maanden na
den dood van den leslateur of donateur op de naam van den
possesseur zullen moeten overgeschreeven worden (Piacaat
2 Maart 1761 en besoigne 27 September 1765).

49. Zy zullen ook by alle mutueele testamenten moeten stellen,
dat de vrouw, langstlevende zynde, dan wel de testamentaire
executeurs zullen moeten zorgen, dat de vaste goederen, die
by overlyden des mans op haar vervallen, binnen den voorsz.
tyd van ses maanden op haar naam werden overgeschreeven,
op de poene, daar op gesteld; gelyk mede, dat, wanneer een
vrouw, niet huwelyksclie voorwaarden getrouwl, vaste goederen,
die op haaren eygen naam staan, aan baar man vermaakt, deze
deselve insgelyx en op deselve poenaliteit binnen dien tyd
°p syn eygen naam zal moeten overschryven (Dito).

80. Ten welken einde van vaste goederen geene koopcedullen,
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nog ook gcene donalien inler vivos, voor liaar gepasseert zynde,
mogen uytgeven, voor «lat zy deselve aan Schepenen zullen
hebben vertoond en daar van notitie doen houden, lotagler-
haling der geener, die de vereysclile opdragt daar van binnen
den bepaalden tyd niet zullen hebben gedaan (Dilo en Placaal
28 July 1695).

51. Zullen voorts geen actens van scheyding of deeling
mogen maken wegens eenjge vaste of onroerende goederen, maar
moeten de luyden daar mede renvoyeeren aan Schepenen, alles
op de verbeurte van twintig rd? le.n behoeven der armen (Dito).

52. Onder welke pocnalileit zy ook geene verpandingen
zullen mogen passeeren van eenige vaste goederen en nog
veel minder van de koopbrieven of andere bescheiden van dien
(Dito).

53. Scheid-brieven van Chineezen mogen zy niet passeeren
als na vertooning van schriflelyk consent der ollicieren dier
natie en het oordeel van den regier, op verbeurte van bun
anipt of wel zodanige andere en zwaardere straffe, als na
gelegenlheid van zaken zal werden bevonden te behooren
(Advertentie r>l Maart 1717).

54. Corporeeie beleeningen of verpandingen 10l slaverny
of dienstbaarheid voor zeeker getal van jaren op de lighamen
der menseben mogen niet geschieden, op poene van nulliteit
(Resolutie 8 November 1715).

55. Contracten of obligalien wegens uytgezetle gelden op
leverantie van zuyker passeerende, zullen zy sig hebben te
reguleeren na het geene over die materie geslatueerd is onder
de litul van geld leeningen, op verbeurte van 20 rda telkens,
ten behoeve der armen (l'lacaat 15 November 1697).

J>6. 15y hel passeeren van contracten of brieven van
bodemary mag geen intrest op de bodemary bedongen of
dezelve verder g'exlendeert werden dan over het capitaal,
dal in eflecte op bodemary zal weesen uytgescholcn, indien
de betaalingen daar af op den geprefigeerden tyd niet mogten
volgen (Resolutie 30 Augustus 1697).

57. Insgelyks zullen de notarissen bchoorlyk in agl moeten
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nemen, dal. by de procuralien, die verleend worden ler ontfangsl
van verdiende maandgelden in Nederland, de clausule van
substilutie niet g'omilleenl, maar deselve daar by telkens
geinsereerd vverde, op dal, iemand uyLlandig zynde of om
wetlige redenen verbinderL wordende zig zelfs in persoon (en

dien eynde aan de kamer Ie addresseeren, uyt kragte der
Indische prncuratien zyn zaak aan een ander kan en mag
demamleren (Resolutie 2 July 1762).

58. By alle pnblicque papieren en documenten zullen de
notarissen en die geene, welke lot het passeeren derzelve
gewei ligt zyn, geen gewag mogen maken van rd s van GO
ligtc sluyvers, maar alleen van rd' van 48 zwaare sluyvers
(Resolulie 50 Oclober 1755).

59. Geene acten of instrumenten zullen by de notarissen
gei erkend ofte uylgegeven werden, ten zy de perzoonen, die
dezelve gepasseerl ofle verleend hebben, voor hun en de
genomineerde getuygen in perzoon gecompareerd zyn, den
inhoud der zelve duydelyk verklaard hebben, mitsgaders de
miuulen en prothocollen daar van by de comparanten en getuigen,
nevens hun, als notarissen, ondcrleekend zyn (Oude statuten).

60. En om vcrzeekert te weezen, dat alle actens behoorlyk
genommerl en zo wel door de notarissen en getuygen, als door de
comparanten onderleekend zyn en het reglement op 't kleyn zegul
in opziyle derzelve behoorlyk in agt genomen zy, zullen de instru-
menten der notarissen alle maanden door commissarissen uyt den
Raad van justitie dezes casteels gevisiteerd en geëxamineerl
worden (Resolulie 28 Maart 1750 en 24 Augustus 1762).

61. En, ingevalle te dier occagie misslagen, slordigheeden
of overl reedingen mogten worden ontdekt en de eerste niet
onmiddelyk kunnen werden geremedieert, zullen commissarissen
daar van schriftelyk verslag aan den Raad geven, ten eynde daar
omtrend te doen 't geene den aard en het gewigt derzelve
mogte vereysschen.

62. By welke visitatie en examinalie zy derhalven niet
verder visitatie of lecture van de testamenten of andere actens
zullen nemen, als ten dien eynde vereyscht werd, en wel
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zorge dragen, dat zulks door den hen assisteerende secretaris
of gesworen klerk niet geschiede; lerwyl alle in dezen vermelde
ordres aan de nolarissen 'sjaarlyks door den Raad van justitie
op zeekere, by haar aglharen te bepaalene tyd zullen moeien
werden voorgehouden om zig daar na stintelyk te reguleeren
(Resolutie 28 Maart 1750 en 24 Augustus 1762).

65. Aan geene vreemden mogen zy copien geven van de
instrumenten, by haar gemaakt, ten waare noloirlyk bli>ek. dat
de geene, die dezelve begeerde, merkelyk daar aan geleegen ware
om hem daar van in reglen te bedienen (Oude statuten).

64. Zullende by hel afgeven van extracten uyt eenige
actens altoos het hoofd van de acte zelfs by het extract moeten
insereeren, gelyk ook de eerste woorden van de volgende periode,
op dat men altoos zal kunnen onlvvaaren, wat 't voor een
instrument is, 't welk g'exhibeerl werd, zonder dat zulx op
het credit van de notaris zal behoeven aangenomen te werden,
en men ook weete, dat 't extract niet is gemutileerd, mitsgaders
dat de periode, waar van extract word afgegeven, g'eyndigt
is en 't overige van de acte andere zaaken contineert
(Resolutie 24 Augustus 1762).

65. De minuten van alle actens, welke voor haar successive-
lyk gepasseerl worden, zullen zy op heele vellen coucheren en,
na derzelver nommer, onder behoorlyke registers moeten doen
inbinden, zonder dat daar van, 't zy by vertrek, versterf of
anderzints, iels of 't minste door haar ofte haare erfgenamen
in eeniger manieren zal mogen vervreemd werden (Resolutie
20 Octobcr 1695 en 8 December 1729, vergeleeken met het
presente gebruyk).

66. En om ten dien eynde daar omtrend gerust te weezen,
zal den secretaris van Scheepenen, dan wel zodanige andere
bediende, als deze regeering 't opzigt over de prolhocollen der
notarissen in der tyd zal komen op te dragen, moeten bezorgen,
dat, by overlyden of afgaan van een notaris, de voor dcnzelven
gepasseerde instrumenten immediatelyk op het stadhuys onder
zyne bewaring getransporteerd en gedeponeerd werden, met
qualificatie om copias van de voorsz. actens aan de geenen,
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die daar by weezentlyk belang mogien hebben en dcselve op eene
Weüige wyze zullen komen lerequireeron, onder zyne signature
Ie mogen verleenen, mi Is genielende 't zelve salaris, als aan de
notarissen, onder den liliil van salaris, is geaccordeert (Dito).

07. Geeue extra judicieieele aclens of instrumenten zullen
voor de secretarissen olf geswooren klerken van de respective
collegien van justitie mogen gemaakt off gepasseerd worden,
als zynde de notarissen daar toe eenelyk gequalificeerd, alzo
wel als tot liet passeeren van insinualien en interrogatorien,
dewelke ook alleen voor haar en gcluygen en anders voor
niemand zullen mogen werden beantwoord, ten zy deselve
gedaan werden ter requisitie van een der officieren van
justitie, in welk cas gepasseert en beantwoord moeten werden
ler seerelary van de collegien van justitie respective (Resolutie
24 November IG-J4 en 5 October 1762).

68. Daar en tegen zullen geene notarissen bet officie van
procureur mogen bedienen en geen procureurs hel ampt
van notaris (Resolutie 14 October 1650).

69. Schoon het hen egter, zo wel als de geswore klerken
van den Raad van justitie en Scheepenen, gepermitteerd is te
mogen passeeren procuratien ad liles op advocaten of procureurs
om, uyt kragte van dien, te ageeren voor beide de regthanken
(Resolutie 5 October 1762).

70. De instrumenten, welke relatie hebben tot de amphioen
soeieteyt en voor haaren boekhouder, ten overstaan van getuigen,
zyn gepasseerd, zullen van deselfde kragl en waarde zyn, als
of voor een notaris of ander beaniplschryvcr gepasseert waren
(Octrooy 50 November 1745 en 20 Augustus 1755).

71. Zy mogen ook, behoudens de bediening van die functie,
•n geene collegien gebruykt worden, maar alleen in de burger
schuttery (Resolutie 6 Juny 1682).

12. En zullen Ie vrceden moeten zyn met de tax van salaris,
die baar onder dien titul toegelegt is.

74. De jongste notaris zal diaconeu in alle zaaken, de armen
eenigsints aangaande, pro üeo of voor niet moeien dienen (Reso-
lutie 20 May 1746).
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74. Eyndelyk zullen drie van hunne klerken, te weclen:
behalven den eersten, nog twee klerken, by den Kaad van
justitie moeten werden gebragl onder den eed, ten eyndc altoos
als gctuygen Ie werden g'adhibeert by bet passeeren van dicr-
gelykc actens van comparanten, welke of hunne geassisteerde
getuigen de notarissen zelfs niet bekend zyn (Resolutie 24
Auguslus en 5 Üctober 1762).

Eed voor de notarissen.

Ik belove en zweere, dat ik dit ampt in alle vlytigheyd en
getrouwigheyd bedienen zal; dat ik in 't zelve geen vatscheid
pleegen, nogte ecnige ongeoorloofde en verbodene instrumenten
voor iemand, van wat qualileil by ook mogle weezen maken
zal; dat ik geene attestatien, obligatien, brieven van verbanden
ofte eenige andere aclen ofte munimcnten aiilhentiseeren, veel
min uytgeeven zal, len zy de luiden, die dezelve gepasseerl ofte
verleden hebben, in perzoon voor my en de getuygen, in dezelve
gemeld, gecompareerd zyn en den inhoude derzclver duydelyk
verklaard hebben, mitsgaders de minuten en prolhocollen daar-
van by de comparanten en getuygen, mitsgaders iny, als notaris,
gesubscribeert en onderteekend zyn ; dat ik het secreet van het
geene er voor my gepasseerl word, niet divulgeeren ofte opéri-
baaren zal.

Dat ik my voorts in alles dragen zal, als een vlytig, vroom,
eerlyk en getrouw notaris toestaat, zonder hel zelve na te laten
omeenige giften of gaven, geld, goed, haat ofte nydt ofte
eenig ding ter wereld.

Zo waarlyk moet my God Almagtig helpen (Oude statuten).

Eed voor de klerken der notarissen.

Wy belooven en zweeren, dat, zo lange wy den dienst van
klerken, zoo ten comptoire van desen notaris, als by dewelke
wy in vervolg van tyd die dienst mogten komen waar te nemen,
over gene attestatien, obligatien, brieven van verband ofte
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eenige andere actcns olie munimenten, hoe genaamd, die voor
litiii gepasseert niogten worden, als geluygcn zullen staan, ten
zy dat den persoen of persoonen, die eenige der voorsz. actens
begceren Ie passeeren, hy ons of den notaris voor zodaanig
|ht/ooi) ol' persoonen waarlyk bekend zyn, als zy zig komen
Ie noemen; dan wel, ingevalle zy hy ons of den notaris niet
bekend inogte zyn. dal als dan ten minsten de gecne, die zy
als geluygcn komen moede te brengen, hy ons off den notaris
voor zodaanig perzoon, als zy zig komen Ie noemen en die ter
goeder naam en faam slaan, zullen bekend wezen ; en voorts ons
verder, als eerlyke en vroome mannen betaamd, in voorscbreeven
diensl Ie zullen dragen.

Zo waarlyk helpe ons God Almagtig (Resolutie 24 Augustus
WW).

JURISDICTIE DEK RESPECTIVE COLLEGIEN VAN
JUSTITIE TE BATAVIA.

1. Alle eivileen erimineele regis zaaken, burgers ofte vreem-
delingen raakende, zullen ter eerster instantie voor Scheepens
bank komen en afgedaan werden: en daar eu legen die, welke
Comps dienaaren eoneerneeren, voor den Raad van juslilie
(Oude slalulen).

2. Dog in gemengde zaken lusseben een burger of Ie vreem-
deling en een CompB dienaar zal den eysseber des verweerders
ivglliMiik volgen, te weelen; een Comp" dienaar, actie op een
burger of vreemdeling hebbende, zal denzelven moeten belrek-
ken voor Scheepenen, als zyne competente regier: en daar en
teegen een burger of vreemdeling, leegens een Coinp' dienaar
willende ageeren, zal zulx moeten doen voor den Raad van
justitie (Dito).

3. Maar, ingevalle iemand van eene schuld Iwee of meer
schuldenaars beeft, waar van den ctneu burger ol'vreemdeling
en den anderen in den dienst van de Conip" is, en hy deselve
gezamenllyk wil conveuieeren, zal den Raad van justitie daar
van de judicalure hebben (Dito).
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4. Vreemdelingen noglans onder den anderen verschil heb-
bende, zal 't haar vry staan zig ter decisie van 't zelve te addres-
seeren of by Scheepenen of ter eerster instantie voorden Kami
van justitie (Dito). ,

B. En wanneer tussen burgers of andere iu- of opgezee-
teneu en Comp s dienaaren gedelinqueert werd, zal den officier,
dewelke by preventie de delinquanteu eerst- in arrest of
hegtenis heeft gesteld ofte op het delict begonnen inforniatien
in te winnen, dezelve, zoo wel Camp* dieuaaren, als burgers,
in- of opgezeetenen voornoemd, en zo vice versa, calangeeren
en te regt stellen voor gemelde Kaade van justitie (Oude
statuten).

6. De calange wegens aangehaalde speceryen, amphioen,
thin, peper, Japans staafkoper en andere contrabande whaaren,
waar in de Compc privative negotieerd, moet in allen gevalle
geschieden voor den Raad van justitie deses casteels (Resolutie
31 October 1730).

7. Insgelyks zullen in rauwactie voor gemelde Ilaade komen
alle verdere zaken, 'slands vryheyd, hoogheyd, heerlykbeyd,
regten, domainen en finantien toucheerende, als meede alle
zaken van admiraliteit, piraatschap en andere, de zeevaart
raakende, enz., item alle zaken van materien possessoir, met
't geene daar van dependeert, gelyk ook alle zaken van arrest,
inlerdictie, etc. (Dito).

8. Weduwen, weezen en andere miserahele persoonen zullen
ook ter eerster instantie hunne zaken voor deezen llade mogen
brengen, wel te verstaan wanneer aan zoodanige zaken of
actiën niet gekomen zyn by transport of cessie van andere,
diergelyke previlegien niet hebbende (Dito).

9. Desgelyks zullen parthyen voor deeseu Raad mogen
komen uyt kragte van obligatien, inhoudende prorogatien van
jurisdictie, te weeten; den debiteur, een inwoonder van Batavia
zyude of andere, met zyne parthyen onder geen eencn dagelyksen
regier sorteerende, want, die elders onder eenen regt bank
behooren, zullen malkanderen uyt kragte van gemelde, diergelyke
obligatien alhier mogen betrekken, ten ware den debiteur in
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dezelve hem mei uylgedrukle woorden deezen Raade ge-
submilteerd liadde (Dito).

lü. De Raad van justitie zal ook kennissc mogen nemen
van zaken, in welken by den lagen regier regt gewygerl ofle
gedilayeerd werd, by wegen van evocalie, gelyk ook van alle
zaaken in materie van reductie van uylspraakeu van arbiters
of goede mannen.

11. Daar en legen hebben Scheepenen, zoo wel als den
Raad van justitie, het regt om over valschc munters te
vonnissen (Resolutie 11 April 1690).

12. Voorts werd, 10l nader verstand van 't bier voorwaards
genoteerde mei opzigle tol de jurisdictie, gestalueerd, dat alle
persoonen, buylen den dienst en gagie van de Comp'' zynde,
zonder onderscheyd, zullen behooren tol de judicalurc van den
lnugerlyken regier ofte Schepenen deser stad, onaangezieu
iemand de Comp e bevorens gediend had; alleen uytgesondert
zodanige getmaliüceerde persoonen, tot opperkooplieden en daar
boven of daar mede gelyk staande, die, met genoegen dezer
regeering, hun ontslag en vrydom verzogt en bekomen zullen
hebben, welke by continuatie als dienaaren, zo in haaren rang
als andersinls, geconsidereert en aangezien moeten werden
(Resolutie 24 January 1716 en 18 December 1750).

13. Wel verslaande nogthans, dal mede onder den Raad
van justitie blyven sorteeren alle opperkooplieden, die niet
gedeporteerd, nog formeel uyt den dienst van de Compe gesteld
ofte gedimoveert, maar eenlyk van deze of geene commissie
°f bediening, schoon ook met eenig ongenoegen of by weege
van correctie, met stilstand van gagie ontslagen werden; en
in zelver voegen ook alle derzelver lyl'eygenen (Dito).

14. Dog alle andere persoonen, dewelke buylen qualiteyt
en gagie uit hunne amplen, om deese of geene misdryven,
schoon ook polilicquelyk, werden gedimoveert, gehooren onder
den burgerlyken reglbank van die tyd af aan, dat dezelve dus
buylen den dienst zyn gesteld; en dat voor al in zaken, die
geen de minste betrekking tot die voorige dienst hebben,
onvermindert haar subjectie onder de judicature van den Raad
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van justitie nopens liet geene zy wegens hare voorige diensten
te verantwoorden hebben (Resolutie 17 September 1748).

15 Onder de jmlicatuic van 't collegie van Scheepenen
génoóren ook alle pulriicqüè godsfiüyzen, zo binnen,als bnyten
deeze stad slaande, ook derzelver binnen régenten en regentin-
ncn. de bodens van Scheepenen, Heemraden, commissarissen van
htiwelykse en kleyne geregts zaken en Roedelmecsteren, de
cipier van de burger hoeven, de subsliluilen en ealfers nfge-
rcglsdienaars van de Baljuw en Drnssaarl, alle de slads hedien-
dens, als stads doctoren, stads cbirtiTgjn, apefbecar, opziender
van de rysl- en visehinarkl, mitsgaders vtffl hét licstiaal, vroed-
vrouwen, prauwvoerders en derzelver hooiden en alle diergelyke
(Resolutie 27 January 1759 en 20 Oclober 1747}.

16. Eu zullen alle stads diensten waargenomen worden
door burgers; dog, als deeze regeering daar van, om zonderlinge
reedenen, rnogte dispenseeren, zullen de geene, die nog werkelyk
'sdoiup" dienaaren zyn, onder den Raad van justitie blyven;
maar, in officie peccecrende, nevens andere hurgers, voor Schee-
penen calangeabel zyn (Dito).

17. YVyders zullen onder de jurisdictie van den Raad
van justitie sorteeren de secretarissen van Scheepenen, Wees-
meesteren, Heeinraadeu, commissarissen van de hank en bank
van leening, die van htiwelykse en kleyne geregts zaaken
en van Boedelmeesteren; en zal in alle andere gevallen,'! zy
van collegien, ollicien oiï regentschappen, een iegelyk geboren
onder zynen dagelyksen regter, hy zy 's(,omps dienaar of
borger, zonder eenige verandering (Dito).

18. Inzelver voegen zullen de leeraren, zoo wel als alle
andere bediendens van de Lutherse kerk, in zo verre niet Ie
gelyk in dienst en gagie van de Comp e zyu of in 't vervolg
komen mogten, gehooren tot de judicature van Scheepenen
dezer steede (Resolutie 21 May 1748).

19. Dog, schoon den Balliuw, zo wel als den Drossaard,
buylen officie, actueel als burgers geconsidereert werden, zullen
zy egter niet voor Scheepenen, maar voor den Raad convenibel
weezen, ten waare zig in particuliere zaken, hunne officie niet
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rakende, gowilligh 't vonnis vnn Scheepenen wilden submitteeren
(Oude statuten en resolutie 20 July 1750).

20. Delicten, op particuliere scheepen en vaarluygen ge-
duuicnile de rcyse voorvallend»!, zullen op 't eerst ontmoet
werdende Camp" schip werden afgedaan naar den arlicul brief;
dog, geene Comp9 scheepen ontmoetende, door dé justitieele
raaden der comploiren, daar /.'eerst aankomen, of wel voor
Scheepenen dezer stad, zo zy hier het eerste arriveeren en de
misdryven van sodanigen aard niet zyn, dat, uyt hoofde van
§ 7, voor den Raad van justitie dezes easteels belmoren (Re-
solutie 23 Augustus 1746).

21. Geene burgers zullen voor den Raad van justitie mogen
gedagvaard werden om getuygenis der waarheyd te geven,
schoon de zaak, in welke de getuygenis verzegt werd, by
gcmelden Raade litispendenl is; en, wanneer van een of meer
burgers, henevens 's Comp8 dienaars, te samen in een en dezelfde
zaak getuygenis gerequireerd werd, zal ieder daar toe voor
zyn competenlen regier, te weten: de Comp* dienaars voorden
Raad van justitie en de burgers voor Scheepenen moeten
gedagvaart en gecondenineert werden (Klaffert Raad van justitie
9 Augustus 1670).

MANIER VAN PROCEDEEREN VOOR DE RESPECTIVE
REGTBANKEN EN COMMISSARISSEN UIT DEN

RAAD VAN JUSTITIE DEZES CASTEELS.

1. Imand, crimineelyk aangesprookèn weezende, zal ver-
mogen zyne zaken door een procureur te verantwoorden, mits
nogthans, dat, neffens den procureur, den principaal zelfs, 't zy
me in apprehensie zy ofte niet, telkens, ten dage dienende,
zyncn perzoon in regtcn zal moéten presenteeren.

2. Den accusateur of aanklager zal met alle preuven en
bewyzen, l)ehoorlyk g'instrueerd, moeten verscheinen en zyne
zaken by eysch, antwoord, replicq en duplicq voortzetten, ten
eynde door lange, duyslere en Uvyü'elagtige proceduuren den
verweerder niet in aanzien, cere en middelen schade lyde
°fte in penible hegtenisse kome te vergaan.
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3. Den aanlegger, by gebrek van klaar bewys ofte be-
kentenisse van den geaecusecrden, zal tot supplement van
preuve niet vermogen te eyssclien torture, als op aandringende
en oufcilbaare presumplicn, in welke gevalle hem ziilx by den
regier, na geleegentlieyd van zaken, toegestaan ofte afgeslagen
zal worden.

4. De manier van pynigen zal aan den regier staan,
't zy om die lang, kort, ligt of zwaar te maken, naar zyn
goed dunken; en zal de torture allyd moeten geschieden ten
byweezen van den officier en ten overstaan van ten minsten
twee gecommitteerde regters met den secretaris, die alles
distinctelyk aanteekenen zal.

5. Het torturceren zal niet meer als eens mogen geschieden,
ten ware op nieuwe indiciën, in welken gevalle zulx als dan
van den regier de novo verzogt moet worden.

6. De straffe van <lc wip en 't hou te paard moeten ge-
excuseerl en daar en teegen, in steede van 't hou te paard,
omtrent de matroosen een ander en ligter strafte g'oelfend
werden; gelyk ook, in plaats van de wip, omtrend de militairen
de spits roede moet gebruikt werden; en zal de oeffening
van de laaslgemelde straffe, tot conservatie van de agting der
Europeanen onder den inlander, volbragt worden ter plaatse,
daar 't den heer Gouverneur Generaal zal gelieven goed te
vinden en door zo veel andere militairen, als volgens sententie
zal werden vereyscht, en zulks in het byweezen van den
fiscaal, verzeld van de gccommiltecrdens en den secretaris
van den Raad van justitie, zonder de delincquanten daar he-
nevens in de ketting te condemneeren, alzo zulx omtrend
Europeanen in 't geheel moet na gelaten en dezelve daar en
tegen, naar mate van de misdaad, tot andere straffen, 't zy van
lmnnissement, dan wel anderzints, verwezen werden; met dezen
verstande nogtans, dat, in cas van exilie ofrelegatie, de tyd ver-
meerdert zal werden, naar male dat de straffe door 't ontslag
of de verligting der afgeschafte ketting vermindert werde
(Resolutie 4 January 1706 en 28 September 1762).

7. Ry 't condemneeren van delincquanten ter verzending
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naar Nederland Bal l>y de sententie moeten g'influeerd werden
de clausule: voor de kost dienst Ie doen; dog liy een han-
nissement na een der Indische gewesten mag de plaats by
hel vonnis niet bepaald, maar moet zulx gedefereerd werden
aan liet goedvinden deezer regeering (Resolutie 14 September
1731 en 9 July 1754).

8. Transgresseurs en delincquanten zullen, voor zo verre
de jnslitie zulx kan lyden, alhier te lande ler correctie moeten
Werden aangebonden, 't zy dal deselve na de eene of de andere
plaats werden gerelegeerl of zo het delict, by haar begaan,
anders of verders zal komen te vereysschen (Resolutie XVIln,n

o September 1676).
9. Ën zal voor 't opvatten van vrye lieden in 't gemeen,

die zig aan lyfstraffelyke delicten hebben schuldig gemaakt, wel
ten laste van de Comp 1' werden betaald dezelfde praemie en
in deselfde proportie, naar mate van de afgeleegentheyd der
plaatsen, als voor de lyfeygenen onder den titul van slaven
is gesteld, dog zodaanige vrye lieden, alleen domesticquelyk of
zonder ketting slag en bannissement werdende gecorrigeerl en
dus na de Straffe op vrye voeten zullende komen, geen Europee-
sen zynde, moeten voor bet betaalde opvangloon in de kclting
geklonken werden, lot zoo lange zy selven ofte hunne vrienden
of andere de voor hun betaalde penningen restilueeren; of, zo
het Europeese burgers mogle wezen, zo lang in hegteuisse
gehouden; en, als het Comp s dienaaren zyn, zullen zy daar
voor op hunne soldy reekening belast worden (Resolutie 1
November 1763).

10. Andere delincquanten, door Scheepenen voor een zeekeren
tyt tot de ketting gecondemneerd en aan den tyd hunner
condenmatie voldaan, dog weezentlyk geen 't minste vermogen
hebbende om de kosten en iniscn der justitie, waar in deselve
hoven des vervvecsen zyn, op te brengen, zullen, als hel
onderdaanen van de Comp e zyn, door haar Eerwaardens op
vrye voeten mogen gesteld en haar diekosten quyt gescholden
worden (Resolutie 4 September 1731).

11. Maar Ooslersche natiën, daar onder begreepen Javanen
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en Maleyers, geene inwoonderen van liet koningryk Jacalra
zynde, welke 10l de keiling vcrweezen zyn, zullen, onaangezien
den lyd van hun lieder ltannissenient g'eyndigt mogte zyn, in
't geheel niet uyt de ketting mogen gelargeerl worden, ten zy
alvorens daar toe consent van dese regeering erlangd zy,
om alzoo uyt de hoedanigheid van haar misdaad eerst te
examineeren, off hun verblylf en libero conversatie aan deezen
oird wel raadzaam en integendeel haare verzending van hier
niet veel dienstiger zou mogen zyn (Resolutie 25 May
1690).

12. 's Lands overheid, de leeden van den Raad van justitie en
Scheepenen, mitsgaders ook de respectivc officieren van justitie
zal niemand voor 't regt betrekken, ten zy met speciaal consent,
gclyk ook niemand zyne ouders, nogte zyne geweezene lyfheeren
ofle lyffvrouwen, op 25 rds boete (Oude statuten).

15. Inzclver voegen mogen de predikanten ook niet belrok-
ken worden door lieden van minder rang, als zy zyn, dan na
't obtineeren van vernam agendi (Besluit XVII nen 18 Augustus
1729).

14. Egler is dit in opzigle van een officier der justitie, die
ex oificio ageerd, mei deze limitatie Ie verslaan, dat denzelven
geen vernam agendi behoeft te verzoeken, zelfs legens een lid
der hooge regeering, wanneer namenllyk in zyne functie ofte
andersinls mogte hebben hegaan faiten of zaken, die g'oordeeld
werden absolut, crimineel te zyn, en hy, officier, die actie
enthaineerd op speciale lasl en aulhorisalie van deze regeering
of van 'l collegie, waar onder hy in de Iweede plaats sorteerd
(Besluit XVIIncn 17 September 1757).

15. En, op dal den geene, die gedagvaard word, ten gestelden
dage gereed mag komen, zal den deurwaarder ofle bode, nevens
de dagvaardinge, den zelven behandigen ofte ten zynen residentie
plaatse laten de conclusie, die den eysscher voorneemens is legens
den gedaagde Ie neemen, by een procureur onderteekend, mits-
gaders, ingevalle tol eenige provisie stond te werden geconten-
teerd, ten zynen redelyken kosten presenleeren copia authenlicq
van de brieven van verband, obligalien, accoorden ofte andere
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instrumenten, daar op den eyssclier, ten dage dienende, namp-
tissemenl olie «•nniUimiatie verzoeken zal (Oude slalulen).

16. Den anlegger, ten gestelden dage niet romparecrende, zal
den gedaagde, op zyn verzoek, van de instantie geabsolveerl
en den aanlegger in de kosten gecondemneerd worden, welke
kosien liy ook betalen zal, al eer van nieuws weder weegens
dezelve zaken gehoord werden zal (Dito).

17. Maar, indien den gedaagde ten gestelden dage piel com-
pareerd, zal tegens hem verleend worden het eerste defaull en
uyt kraglc van dien verstek van alle declinaloire exeeplien,
mitsgaders een andere dagvaardinge; en, zoo hy, andermaal
geciteerd zynde, niet verscheynt, zal hel tweede del'aulljegens
hem verleend werden en een derde dagvaardinge : en, hy aldien
hy, als dan gedagvaard zynde om te kennen ofte ontkennen
zyne obligatie, constitutie, schuld ofte andere brieven ofte instru-
menten van verband en om op hel versoek van namptissemenl
Ie antwoorden, mede niet eompareerd, zal tegens hem verleend
worden het derde defaull en, uyt kragle van dien, de voorsz.
brieven gehouden woeden voor bekend en de gedaagde gecon-
demneerd de geyschle penningen te namptiseeren in handen
van den aap legger, onder cautie de restituendo ofleby faute van
dien. onder den secretaris, mitsgaders verleend een vierde dag-
vaardinge ex super ahundanli om den aanlegger zyn inlendit
Ie zien overleggen en sententie te aanhonren (Dito).

18. Ku. aangezien de provisien van iiamplissement dikmaals
zeer lot verkorting der processen strekken, zoo zullen in alle
conclusien, daar zulx gefundeert is, altyd gevoegd werden de
clausule van provisie 10l namptissemenl, op verbeurte van drie
rd s

, zo menigmaal men daar van in gebreeke zal blyven, waar
op de gedaagdens dan ook gehouden zullen wesen terstond te
antwoorden, zonder daar op dag of dilay te mogen verzoeken,
op poene, dat dies aangaande legens hen verleend zal worden
defaull en, uit kragle van dien, op de verzogle provisie gedis-
poneerd, naar dal de reglers zullen bevinden te behooren
(Ordonnancie 7> Juny 1G56).

19. Egter zal door den regier geen provisie van namptis-
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semenl mogen verleend worden anders dan op liquide instru-
menten, te weeten: Scheepenen kennissen, obligatien, hodemary
brieven, zoo notarieel, als secretarieel, item onderbandse schuld
bekentenissen, in zoo verre by den debiteur werden geagnosceert,
dog geensinls op dubieuse schulden of wanneer parthyen in
feiten contrarie zyn, dan wel dat legens den eysscher milileerd
eenige presumptie van bedrog (Resolutie 14 May 1728).

20. Dog op private verbandsebriften, schuldkennissen en
verdere documenten der Ghiiieesen en inlanders, zoo Mahonie*
tanen, als hcydenen, mag geen regl gedaan werden, maar wel,
zoo de zodaanigc voor notaris off secretaris en geluygen gepas-
seerd zyn (Resolutie 29 May 1690).

21. Ingevalle den gedaagde verders op de vierde citatie niet
compareerd, zal den eysscher overleggen zyn inlendit met de
verificatien, daar toe dienende, om daar op regl gedaan te werden;
en, indien den eysscher zynen eysch den regter ten genoegen
bewysl, zoo zal die hem by den regter toegewezen werden
met de kosten, daaromme gedaan (Oude statuten).

22. En by aldien des eysschers intendit niet ten vollen
beweezen kan werden, zo zal den regter letten, of die zaak van
dien aard zy, dat den eysscher lot het doen van den eed zou
mogen g'adniitleerd werden, waar in principalyk reguard geno-
men zal worden op de qualiteit van den persoon, nature van
de zaken en diergelyke; en zal den regier, alvoorens den eysscher
zynen eed af te nemen, den gedaagde condemneeren als boven
(Dito).

25. Maar by zo verre den regier bevind, dat den eysscher
zyn inlendil niet behoorlyk beweezen hadde en dat de zake
niet gedisponeerd was om hem tol den eed te onlfangen, zoo
zal den defaillanl geobsolveerd worden van den eysch en niet
te min gecondemneert in de koslen (Dito).

24. Indien den gedaagde compareerd op de tweede off derde
dagvaardinge, zoo zal hy gehoord werden, mitsrefundeerende de
kosten, by den eysscher gedaan; maar ten vierde dagvaardinge
eersl comparcerende, zal hy niel onlfangen worden iets te
zeggen, ten ware legens de voorsz. dagvaardinge zelfs (Dilo).
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2;'). En zal al hel vorenstaande mei relatie tot de dagvaarding
alleen geobserveerd werden, wanneer den gedaagde een eerlyk
Nederlander ofte ander Europees is; maar in zaken tusschen
Ghineesen ofte andere onchristene natiën ofte daar den gedaagde
een Chinees, Moor ofte ander viel of gering perzoon is, zal
denzelven, na dat driemaal, gelyk voorsz., gedagvaard zynde,
niet gecompareerd zal weezen, voor de vierde maal geciteerd
worden, op poene van gyzeling; en, als dan mede niet compa-
reerende, metterdaad in de gyzelkamer gebragt en aldaar zoo-
lang gehouden worden, lot het proces zal zyn getermineert ofte
hy gesteld zal hebben deugdelyke cautie van te regt te zullen
slaan, als mede voor 't gewysde (Dito).

20. Op dal parlhyen te beter mogen geconslringeert
worden ten gestelden dage te compareeren, zoo is op elk
default, dat tegen iemand gegeven zal werden, een geldboete
gestatueerd, te weeten: voor 't eerste default een quart, voor
het tweede een halve rd r

, voor 't derde een rdr en voor 't vierde
drie ryksd s ; en wanneer den aanlegger, niet gecompareerd
zynde, comuaruil jegens hem verleend word, zal dezelven
voor zyn default meede een rd r moeten geven (Dito).

27. Om egler ligtvaardige en onberadene processen, was
't mogelyk, Ie prevenieeren, zal den geene, die na de
litis contestatie defmitivelyk gecondemneerd of zyn eysch
ontzegd werd, daar en boven betaalen aan den secretaris
van 't collegie, daar de sententie geveld werd, den 25en

penning van 't geene g'eyscht zal weezen, mits dat dezelve poene
niet excedere de somma van 25 rd s (Ordonnancie 5 Juny 1656).

28. Parthyen zullen in foro niet mogen g'admilleerd
werden, voor dalze de gewoonelyke default en andere gelden
in handen van den secretaris betaald hebben (Resolutie van
Scheepenen 7 February 1664).

29. Als iemand gedagvaard is om executie Ie zien decer-
neeren op een verjaart vonnis, willige condemnatie, uytspraake
van goede mannen, transactien en zo voorts en niet compa-
reerd, zal, uyt kragte van 't eerste default, gecondeinneert
en de executie gedecerneerd werden (Oude statuten).
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30. Desgelyks, zoo iemand geciteerd werd om geluygenis
der waarlieyd te geven, zal, uyt kragle van het eerste default,
gecondenmeert worden getuygenis der waarheyd Ie «even

tot zyne kosten, op poene van gyzeling (Dito).
51. Parthyen ten gestelden dage compareerende, zal den

aanlegger zynen eyseh doen en provisie van naraptissemenl
verzoeken, zoo liet hem goed dunkt (Dito).

32. En zoo den gedaagde eenige exoeptien vermeend te
hebben, zal dezelve, ten dage dienende van antwoord, alle
teffens en op eenmaal moeten proponeeren en des niet te
min ten principalen anlwoorden, nytgezondert in exceptien
declinatoir, litis pendentie en litis linitie, daar onder begreepen
transactie en uytsprake van arbiters van regten, waar van by
publicqueinstrumenten ofte eygenhand van parthyen blyke, welke
hy zal mogen proponeeren en daar by hlyven persisteeren (Dito

35. De respective booge en lage collegien van justitie zullep
parthyen in illiquide zaaken off die zoodanig voorkomen, eer
zy tegen elkanderen proeedeeren, met alle bedenkelyke middelen
lot vergelyk traglen te induceeren of wel om haar tot arbiters
ofte goede mannen in haare zaken te eligeeren, 'l welk voor al in
zaken van gering belang of omslag behoord plaats te hebben

34. Alle reekeningen van verschol en salaris, die de
secretarissen, deurwaarders ofte bodens tot laste van postu-
leerende advocaalen en procureurs ën solliciteurs zullen hebben
opgemaakt, na dat dezelve behoorlyk nagezien, getaxeerd en
g'approbeenl zullen weezen dobr commissarissen van de maand,
zyn, na gedane insinuatie, sommalie en renovatie, execulabel,
zonder dal er eenige verdere prueediireu zullen mogen
g'admitleerd werden.

35. Alle de geene, die eenige prelensie meenen te hebben
en te konnen verifieeren op en ten laste der nalatenschappen
van eenige (lomp* dienaaren, alhier of elders overleeden, zullen
deselvi; ler generaale soldy comptoir aan den curator ad
lites ten spoedigsten moeten aangeven en hekend maken;
ook, zo het nodig zy, haar actie in regten instilueeren en
zulks, voor dat hunne reerqueningen ten gemelde cornploire
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geliquideerl en afgeslooten werden, op dal de geene, die daar
in komt te manqueeren en zulx te versuymen, van zyn regt
en pretentie, immers hier in India, voor altyd zal zyn en blyven
versteeken, zonder dal haat eenige arresten zullen mogen
werden verleend na liet verloop van de voors?. vastgestelden
tyd (Advertissemenl 1 September 1701).

36. Ingevalle iemand, onder het ressort dezer hoofdplaats
gehorende, eenige pretensie, het zy uyt hoofde van geleverde
goederen, gepresteerde diensten, dan wel uyt boek- of andere
gemaakte schulden, boe ook genaamt, op iemand, die nog in
leeven is, mogle hebben, denzelven zal gehouden en verpligt
weezen die pretensie als dan binnen den tyd van een jaar,
na dat de leverantie van het goed geschied, de dienst
gepresteerd en de schuld gemaakt zy, op te geven en daar
van de völdoehidgé Ie vorderen van zodanige, nog in leven
zynde persoonen; en, zoo hy die pretensie mogle hebben op
de zulke, die reeds overleeden zyn, dan zal hy zulx moeten
doen binnen den tyd van drie maanden na derzelver overlyden,
het zy hy Weesmeesteren of andere collegien, dan wel de
testamentaire executeuren, curatoren, enz., onder welker admi-
nistratie en beheering derzelver-boedels en nalatenschappen zyn
komen Ie vervallen, zonder daar meede langer Ie tardeeren en
te wagten ofte de reekeningen, waar uyt de pretensie of schuld
is spruylende, onder wat pretext hel ook mogle weezen, te
laten voortlopen, op poene in beide gevallen, dat, wie in
deezen in gebreeken zal blyven, van zyn regt, actie en pretensie
zal zyn en blyven verslooken, wanneer van zodaanige opgave
en aanmaning tot betaaling geen voldoend bewys kan werden
bygebragt (Placaat 30 July 1762).

37. En op dat deeze ordre punctueelyk werde agtervolgl,
zoo werden de beide collegien van justitie g'interdiceert om
op zulke pretensien en reekeningen, die na verloop van hoven
gemelden tyd op levende ofte op boedels en nalatenschappen
van overleedene persoonen te voorschyn werden gebragl, regt
te doen,, by aldien niet tegelyk gedoceerd en den regier len
genoegen aangetoond werd, dat de voorsz. perzoonen ofte de
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collegien, executeurs, administrateurs, enz. van derzelver boedels
en nalatenschappen binnen den voorsz. bepaalden tyd aangesproo-
ken zyn geworden en de betaling egterniet gevolglniogtc weesen.

38. Die uyt hoofde of in maniere voorsz. iets te pretendeeren
hebben op pefsoonen, dewelke van hier na een der buyten
comploiren en vice versa van daar na deze hoofdphiats, dan
wel van het een naar het ander comploirof van hier en elders
naar Nederland staan Ie vertrekken, zullen hunne actiën en
pretensien moeten institueeren voor hun vertrek, op poene van
anders het selve subject te zullen weezen, dal om trend de
nalatige in de voorige paragraphen gestatueerd is, ten zy op
een satisfactoire wyze konden aanloonen, dal by het depart
van zodaanige persoonen, op wie z'eenige actie hebben, hunne
pretensie hebben gemoveerd, dog geene betaaling kunnen erlan-
gen of niet present geweest zyn ter plaalze, van waar zy
vertrokken waren, nog er gemagtigdens gehad te hebben, die
voor zyne belangen hadden kunnen zorgen.

39. Imand, die kortelyks of eygentlyk binnen den omtrek
van drie jaaren van het eene ofte ander Indisch buyten comp-
toir te dezer hoofdplaats is overgekomen, verzoek doende aan
zyne competenten regter om pitatie by ediclie jegens alle en
een iegelyk, die t'zynen lasle eenige actiën off pretensien
vermeenen mogte te hebben, ten eynde die ten zekeren, Ie
prefigeeren dage ter rolle te institueeren, op poene van een
eeuwig stilswygen, zal zulx niet g'accordeerd mogen werden,
als onder expresse stipulatie, dat deselve ter plaatse, alwaar
den impetrant laatst heeft gedomicilieerd, zoo wel als bier,
in loco behoorlyk gepubliceerd en g'afïigeert zullen moeten
worden (Blaffert Raad van justitie 21 September 1757).

40. Den gedaagde zal op de provisie van namplissemenl
en op 't kennen ofte ontkennen van obligalien ofle andere
instrumenten terstond gehouden weezen te antwoorden, zonder
eenig dilay te mogen verzoeken, op poene, dat de voorsz. brie-
ven gehouden zullen worden voor bekend en op de verzogle
provisie gedisponeert, naar dal den regter bevinden zal te
behooren (Oude statuten).
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41. Ten principaalen zal de gedaagde, zo hy zulx verzoekt,
tyd van agt, veerlhien ofte meerdere dagen gegeven werden,
naar dal den Raad ofte Scheepenen zullen vinden te behooren om
zyn antwoord by monde te doen ofte schriftelyk over te leggen,
welken tyd parlhyen hinc-inde meede gegeven zal worden om
te repliceeren en te dupliceeren, alles peremptoir en op verstek
(Dito).

42. De zaken, in maniere als voorsz., by eysch, antwoord,
replicq en duplicq voldongen zynde, zullen, zo dezelve niet
consisteeren in faiten, waar op eenige enquesten van noden
zyn, parlhyen dadelyk of op den naasten regtdag haar voorsz.
schriftuuren ofte dingtalen, mitsgaders stukken en documen-
ten overleggen, ouder behoorlyke inventaris, by hunne procu-
reurs respectivc geteekend, en daar op regt verzoeken, zonder
van eenige verdere Iriplicq ofte anders te mogen dienen, ten
ware om goede reedenen zulx by den regter geconsenteert
wierd (Dito).

45. Maar in zaken, bestaande in faiten, zal parlhyen zeekeren
redelyken tyd geprefigeerd worden omme haar getuigen voor
commissarissen gehoord en beëedigt te worden (Dito).

44. Egter moeten by alle dagvaardingen tot het geven van
getuygenis der waarheyd in materie civil door de practisyns
teffens in judicio g'exhibeert werden de interrogatorien off
insinuatien, waar op de requiranlen van ineening zyn de gere-
quireerde te doen horen, op poene, dat, by mancquement van
dien, alle zulke parlhyen ten koste van gedaagde's practizyn
ter rolle zullen werden geroyeerd (Resolutie 5 Octoher 1762).

4S. En zal de gene, die zyne getuigen wil doen hooren,
gehouden wezen zyne parthyen 's daags te voren geregtelyk
te insinueeren ende aan deselve doen ter hand stellen de
arliculen, daar op de getuygen g'examineerd ofte gerecolleerd
zullen worden, om by parthyen, zoo 't hun goed dunkt, daar
jegens contra interrogatoria gemaakt en overgegeven te wer-
den, welke de gecommitteerdens ook gehouden zullen wezen
te ontvangen en de getuygen daar op meede te examinceren;
zullende geen regt gedaan werden op eenige attestatien ofte
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getuygenissen, op zoodaanige wyze niet gerecolleert zynde, len
ware de geluygen absent ofte overleden waren (Dito).

46. En wat de getuygenissen van Mooren en heydenen
betreft, wanneer die gegeven zyn door eerlyke luiden, ter
goeder naam en faam staande, en dat over zaaken en questien,
ontstaan tusschcn Christenen en Christenen en niet lussen
Christenen en Mooren of heydenen, aan dezelve kan en moet
geloof gegeven werden, behoudens noglans, dat parthyen daar
teegens haare reproches mogen inbrengen, niet len opzigte dat
hel syn Moren en heydenen, maar voor zo veel 't menschen
syn en dierhalven onderworpen aan haar menschelyke passien,
zugt off aversie tol off van de perzoon ofte perzoonen, voor
off tegens dewelke de getuygenissen leggen, 't welk aan 't nauw-
keurig ondersoek en bescheydenheid van den regier moet
werden gedefereerd gelaten, voor al, wanneer daar neffens
concurreeren indilien, presumptien off andere adminiculen, strek-
kende, off lot corroboratie, off tot versvvakking van sodanige
getuygenissen (Besluit XVII ncn 19 December 1691).

47. Dog omtrend zaaken, die in faiten bestaan en door
Chineesen, Moorse of andere heydense geluygen beweescn
moeten werden, zal den regier alvoorens van de hoofden dier
natie moeten innemen het nodige berigl over de hoedanigheid
der perzonen, welke tot geluygen geproduceert zyn, om alzo
te konnen welen, hoe verre dezelve geloof verdienen of wel
andersints verworpen dienen te werden (Placaat 29 May 1690).

48. De getuygen gelyk voorsz. gehoord en den gestelden
tyd verstreeken zynde, zullen parthyen opening van de enqueste
verzoeken en van dezelve, mitsgaders van de verdere stukken
en munimenten copia ligten, zonder dat van nooden weezen
zal expres van verdere productie Ie renuncieren ofte daartoe
de zaaken Ie presenleeren, waarna parthyen van agl tot agt
dagen zullen schryven by reprochen en salvatien, ineede
peremptoir en op verstek, len ware by den regier om redenen
langer tyd vergund wierdt (Oude statuten).

49. En zullen de procureurs of andere praclizyns alle de
voorsz. termynen gehouden zyn waar te neemen, zonder dat
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men hen ofle hunne meesters daar toe zal behoeven te dag-
vaarden, invoegen de presentatien op zyn tyd ter rolle moeten
gebragl werden, met expressie van de namen en toenamen
van parthyen, de qualiteit, waar in zy procedeeren. te weeten :

als eysscher, gedaagde, requirant, etc., ook waar toe de zaake
dient, als om eysch te doen, te antwoorden, te repliceercn en
duplicceren, verzoeken of presentatie te doen, etc., op poene,
dat anders de presentatie ter rolle zal werden geroyeert (Dito).

50. De procureurs zullen ook geene zaaken mogen laten
doorlopen zonder termyn te houden, ten ware by geineen
accoord van partyen de zaake in slaat e gesteld ofte wel
middeler tyd afgemaakt wierd, het welk als dan zodaanig ter
rolle, op de vcrklaaringc van de procureurs, aangeteekend zal
worden (Dito).

51. Den geenen, die dag heeft om te antwoorden, repliceeren,
duplicceren, etc, zal tegen den gestelden dage ofte eerder, zoo
gereed is, moeten presenteeren, ten line daar toe dag genomen
is; en zoo denzelveu daar van in gebreken blyft, zal zyn parihy,
dien gestelden dag verstreeken zynde, mogen presenteeren om
't profyt van 't verstek te verzoeken (Dito).

52. En, indien den geenen, jegens dewelke gepresenteerd
is, dan nog gereed komt, zal op de voorsz. presentatie ver-
mogen te doen 't geen, waar toe dag genomen was (Dito).

55. Maar ten dage dienende, egler in gebreeke blyvendc,
zal met er daad versteeken worden van 't geene, daar toe dag
genomen was (Dito).

54. Wanneer by den eysscher voor replicq gepersisteerd
word. zal den gedaagde geen dag om te dupliceeren vergunt
worden, maar zal terstond moeten dupliceeren ofte voor
duplicq persisteeren, dan wel daar van versteeken zyn (Dito).

55. In een zaak zo verre geprocedeert zynde, dat er
van verdere product ien is gerenuncieerl en de een of de andere
partby des niet tegenstaande van die renunciatie verzoekende
gereleverd te zyn, zoo zal het zelve niet mogen werden toe-
gestaan, dan inils, boven de onkosten van 't relardement van
't proces, ses rds betaalende; en zoo verre in deselve zaak
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ten tweede maal relief verzogt wierde, zal, bevorens 't zelve
toe te staan, 12 rds moeten betaald werden, alles ten voordeele
van den armen, te betaalen by de procureurs van den requi-
rant van relief, ten waare hy konde doen blyken, dat niet by,
maar zyn meester de oorzaak is, dat de stukken, tot welkers
exhibitie relief werd verzogt, niet voor de renunciatie zyn
g'exhibeert; en zullen zy altyd, als relief verzoeken, met hunne
in te dienen stukken gereed moeten komen (Resolutie van
Schepenen 8 January 1681).

56. Op de geschillen, die tusschen deeze en geene onder
de Amboineesen over eenige costumes, welke by haar uyt
kragte van zeekere oude Amboneese wetten in gebruik zyn,
dog geen gemeenschap hebben met onse wetten, zal by de
collegien van justitie geen regt mogen gedaan werden, maar
dezelve zullen werden gelaten aan der parthyen cyge, vrye
en onbedwonge wille, om ze onder haar te observeeren dan
niet (Resolutie 22 Juny 1676).

57. Voor 't overige zullen in de administratie van de justitie,
in zo verre in deeze niet ter contrarie gestatueerd is, preciselyk
moeten gevolgd worden de gedrukte ordonnantien van de
heeren Staaten van Holland en Westfriesland, zoo op het stuk
van de justitie binnen de sleeden en ten platten lande, als
andersints, de dato 1 April 1580; item de verklaring van
gemelde heeren Staaten op de ordonnantie van de successie
van 13 May 1594, immers voor zoo veel zulks, naar de ge-
leegentheid van deeze landen, kan plaats vinden; en in zaken,
daar de voorsz. ordonnantien en verklaaringen niets bysonders
statueeren, zullen geobserveerd en gevolgl werden de gemeene,
civile regten, zoo als die in de Vereenigde Nederlanden werden
gepractiseerd (Resluit XVIln,' n 4 Maart 1621 en resolutie 13
Juny 1625).

58. Voor de maandelykse commissarissen uyt den Raad van
justitie dezes castcels zullen konnen onderzogt en afgehandelt
worden alle zaken van 50 rds off daar beneeden,'t zy de gemelde
somma in geld of goederen werde geyscht (Resolutie 3 Decem-
ber 1660 .
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59. Insgelyks zullen alle civile zaken, actiën en injurien,
kyvagie, vegten, quetsen en diergelyke, als parthyen daar over
den anderen in regten willen belrekken, niet ten eersten voor den
Raad, maar voor commissarissen komen, ten ware parthyen
waren personen van eenige distinctie en qualiteit en daar inne
meerder dan 50 rd" tot een profitabele amendc gevoeglyk kan
werden geëyscht, mitsgaders een volleedig ordinaire proces
hoog nodig mogte weezen (Blaffert Raad van justitie 20
Juny 1759),

60. Maar zaaken van arrest, interdictie, possessie en dier-
gelyke zullen ten eersten voor den vollen Rade moeten gebragl
werden, al waren zy van minder bedragen, als gezegt is.

61. Voor gemelde commissarissen zullen de strydende par-
thyen alleen vermogen lot hun behulp te gebruyken de daar
toe by den Raad van justitie g'admitteerde solliciteurs, die egter
niet meer zullen genieten als het halve salaris, aan de procureurs
geaccordeert (Resolutie 20 Auguslus en 25 September 1755,
item 't presente gebruyk).

62. De cilatien en dagementen zullen van parthyen voor
commissarissen geschieden door den ordinairen deurwaarder van
den Raad op dezelve wyze en maniere, invoegen ook de boete
van defaullcn, enz., die parthyen zullen verbeuren.

63. Gemelde commissarissen zullen tusschen parthyen, voor
haar contendeerende, mogen deeernceren provisie van namptis-
sement, daar zulks naar praclycq gefundeert is, definitive
condemnatie of absolutie, zo als na genoomen genoegsaame
kennisse van zaken zullen bevinden te behooren.

64. !n zaaken, die twyffelagtig zyn, zullen commissarissen
parthyen moeten tragten te disponeeren tot vrywillige submissie
off verblyf, met renunciatie van reduclie ofte andere provocatie,
om hy baar als goede mannen afgedaan en uytgesprooken te
worden; zullende de vonnissen, by commissarissen geweezen, zoo
interlocutoir, als definitief, op dezelvde wyze ter executie gesteld
werden, als die by den vollen Raad geweezen zyn.

65. Maar die hem by eenig definitief vonnis van commis-
sarissen bezwaard vinden, zal daar van binnen agt dagen
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reauditie mogen verzoeken voor hel volle collegie vanden Raad,
mits consigneerende onder den secretaris de somma van ses rds

,

die hem zullen werden gerestitueerd, zoo het vonnis, daar hy
reauditie van verzogt heelt, gealtereerd werdt.

66. De zaken, die, lot de judicalure van commissarissen
staande, voor den Raad zullen werden gehragl, zullen van de
rolle geroyeerl en doorgehaald werden en de procureur, die
dezelve gepresenteerd heeft, gecondemneert in een hoele van
ses rd B ten profyle van de raadkamer.

67. Onderlusschen, dal in materie vaii het geven van
geluygenis der waarheid, van het recolleeren van dien en het
hooren op contra vragen voor commissarissen zal mogen werden
geprocedeert hy maar een enkele citatie en, voor profyt van
het eerste default, verzogt condemnatie legens den defaillaul,
tot hel doen waar toe hy gedagvaarl is, ten zyiien koste, op
poene van gyzeling, mitsgaders de executie in deezen, even als
in alle andere materien van feyten, tien dagen na obtenue van
gemelde condemnatie te beginnen hy bchooiiyke interpellatie
en renovatie, waar na by request van den vollen Raad tegens
de onwillige zal mogen werden verzogt 't houden van gyzeling
(Rlaffert Raad van justitie 29 April 1761).

ARRESTEN, DAN WEL BEZETTEN OF HAND OPLEGGEN.

1. De geene, die iemands persoon ofte goederen wil arres-
teeren, zal zulx moeten doen door den deurwaarder ofte bode,
naar geleegentheid van den geene, op wiens persoon ofte goede-
ren het arrest gedaan zal worden, en dat met voorgaande
kennisse en consent van den president van den Rade ofte gercgte
ofte van de respective officieren (Oude statuten).

2. De ingezetenen van Ratavia, het zy burgers ofle andere,
die binnen de jurisdictie van dien gehuysl, geboft ofle hxe
domicilie houdende zyn, zullen in geenerhande zaken in bun
perzoon ofte goederen g'arresleerd mogen werden, ten waare
by merkelyke suspicien de fuga ofle dat anders hunne goede-
ren zogten te verduysteren, vervoeren ofte in fraudem creditorum
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te veralieneeren, ofte dat, in reguard van eenige goederen, dien
arrestant zoude moge hebben regt, het zy van leguaal en
stilzwygende ofte expres speciaal hypolheecq (Dito).

5. Desgelyks zullen ook de Cotvp" dieuaaren in persoon
niet arrestabel weezen, nogte ook hunne wapenen ofte iels,
dat tot hunne dienst behoord, mitsgaders hunne verdiende en
te verdiene maandgelden niet verder als voor de helfte (Dito).

4. Die onder de gehoorzaamheyd van den Nederlandscheu
staat in India elders onder eenen dagclyksen regier woonagtig,
dog beide toevallig of temporeel alhier tegenwoordig syn, zullen
den anderen alhier niet mogen arresteeren, ten ware om
schulden, alhier gemaakt, ofte die anders voor den Raad
alhier geëyscht mogen worden (Dito).

ü. Maar zullen alle vreemdelingen, zo in hun perzoon. als in
haar goederen, gearresteerd mogen werden, uytgesondert die
in ambassade ofte publicque commissiën gekomen zyn (Dito).

6. Die iemands perzoon ofte goederen wil arresleeren, zal
dezelve met een of ter zelver tyd schriflelyke reedenen van
arrest moeten leveren, by hem ofte zynen practizyn onderteekend,
ten ware de haastigheid des eysschers zulks niet toeliet, en
hem jegens den naastvolgeude regtdage doen dagvaarden
en de zaken ter rolle presenteeren en, ten dage dienende, zyn
arrest beklagen en eysch doen ofte, by non-comparitie van den
g'arresteerden, dcfault verzoeken, alles op poene, dat anders
't arrest gehouden zal werden deserl (Dito).

7. De gearresteerde ofte opposant van arrest, niet woonende
hier ter sleede, zal in regten niet gehoord worden, voor en al eer
hy, onverinindert zodanige exceptien, als jegens het arrest mogte
willen proponeeren, alhier domicilium cilandi el executandi
gekozen zal hebben, indien den arrestant zulks verzoekt (Dito).

8. Alle arresten op perzoonen ofte goederen zullen ten
verzoeke van de g'arresleerdens ofte eygenaars zonder verdere
kennisse van zaken afgedaan worden, onder cautie van
't gewysde, ten ware in queslic van eygendom ofte speciaal
hypotheecq of dat imand g'arresteerd ware om cenig gewysde
te voldoen (Dito).
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9. Die van iemand geregtelyk g'arresteerd is, zal gehouden
weesen liet arrest te obedieeren en op alle termynen, beneffens
zyn procurf ur, in perzoon Ie compareeren of, zo hy alhier zyn
vaste domicilie heeft, een behoorlyk geauthoriseert practizyn
zyncntwegen Ie zenden (Dito).

10. Wanneer met reeden gevrecst werde, dat den g'arres-
teerde het arrest violeeren en doorgaan mogte, zal den
arrestant vermogen den zodanigen borgen af te eysschen en,
by weygering ofte manquement van dien, tegens denzelven
gyzeling ofte apprehensie te verzoeken (Dito).

11. Die geconvenieerd zal weezen arrest gevioleerl te
hebben, zal vyftig rds voor den officier verbeuren (Dito).

12. En, zo de geene, onder wien eenige goederen, koop-
manschappen, brieven ofte andere meubelen gearresteerd zyn,
't arrest quamen te violeeren, zullen zy, boven de voorsz.
boete van vyftig rd s

, ook gehouden weezen het gewysdc te
voldoen, even als off zy caulionarissen waren geworden en
aangenoomen hadden de zaake te defendeeren voor den geene,
jegens welken 't arrest gedaan is (Dito).

13. Ten ware zodanige perzoon als nog binnen zekeren
tyd de voorsz. gearresteerde goederen wiste te exhibeeren en
by den regier daar toe geadraitteerd wierd (Dito).

14. En in zoo verre zodanigen violateur voor 't gewysde niet
sufficant geagt mogte werden, zal boven dien, met kennisse van
den regter, in besloten gyzeling mogen werden gehouden (Dito).

15. Eenig gedeelte van een schip of jonk g'arresteerd wei-

dende en dat gedeelte meer als een vierde bedragende, zal het
zelve schip of jonk niet mogen varen, ten ware met sufficante
cautie voor het gewysde ofte dat 't schip ofte jonk voor dato
van 't arrest bevragt en geladen mogte weezen en daar van
by publicque acte bleek, want in zoodanige gevallen alleen
cautie voor de waarde van 't schip, by aldien het mogte
komen te hlyven, zal worden gesteld (Dito).

16. Dog wanneer iemand op de Chineese jonken de daar
in geladene goederen, equipagic en al, wat tot dezelve behoort,
dan wel op de annachodas of schippers dier vaarluygen eenige
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actie off pretensie meenl Ie hebben, zal hy dezelve moeten
inslilueeren voor den eersten Juny (Resolutie 11 April 1758).

17. Waar onder egler niet begreepen zyn huysbuur of
diergelyke schulden en zaken, waar over niel wel eerder
hadde kunnen aangesprooken werden, en dat den iuipetrant
off eysscher den regier ten genoegen konde aaiiloonen van
zyne actie of pretensie bevoorens aan den nachoda ofle de
g'interesseerdens in de jonk of eenige derzelve kennisse gegeven
te hebben, dan wel de actie ofte pretensie van zodanigen aard
was, dal dezelve eerst na dato hadde kunnen opgebragl
werden, als mogende de respeclive collegien van justitie niet
anders dan in de voorsz. uylgedrukle gevallen, na expiratie
van de maand May, tot het depart der jonken toe, arresten
verleenen off wettigen, onvermindert een ieders regt, dat
voor het vervolg blyft in volle kragl en waarde.

18. Voorts zulleri geene arresten mogen werden aangelee-
keud op maandgelden, besproken aan vrouwen, welkers mans in
dienst van de Compf' zyn (Besluit XVII ncn 12 May 1672).

19. In cas van onwilligheid off onvermogen omlrend de
geordonneerde borgstelling door executeurs of boedel redderaars
van overleedene Comp s dienaaren, die eenige administratie of
verantwoording van penningen ofte goederen van de Compe

hebben gehad, zal den advocaat fiscaal van India of den fiscaal
van de plaalze, daar 't voorvalt, 's Cornp8 weegen arrest moeten
verzoeken en zulks ook by den regier werden gelegt op
zodaanige somma uyt de gelden van den boedel van den over-
leedene, als de ordre dicteert (Advertissement 31 December
1760).

20. Op suyker molens, gereedschappen, riet off andere din-
gen, tot maken van suyker benodigl, mag geen arrest verleend,
maar wel op de reeds gemalen zuyker; wel verstaande, dat
egter de zuykermolens bet riet, de maal gereedschappen en
dies toebehooien zullen mogen gehypothequeert ofte verpand
en ook per executie verkogt werden, invoegen breeder in 't ver-
volg ter zyner plaatse geslatueerd is (Placaat 29 January 1751).

21. Op gelden, dan wel goud of zilver, in de bank courant,
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ofle op penningen, in Comp" cassa berustende, zal geen arrest
of hand oplegging mogen geschieden, alzo min als op de actiën
in de amphioen sociëteit (Ordonancie 2 Juny 1752 en 30 Novem-
ber 1745).

CONFISCATIE, BOETENS EN BREUKEN.

1. De goederen en gagie van de geene, die verlopen, haren
dienst verlaten ofte ter dood gecondemneert werden, zullen maar
voor de eene helfte geconfisqueerd mogen worden, terwyl de
anderen helfte komt aan des delinquants huysvrouw, kinderen
off erfgenamen; dog in enorme en schreeuwende delicten, gelyk
landverraad, crimen laesae majestatis en andere feiten van die
natuur, zal de geheele confiscatie plaats hebben (Resolutie Hoog-
mogende ~> November 1617 en resolutie 14 April 1722).

2. Alle goederen, die by de daartoe gequalificeenle perzoonen
aangehaald werden en die zy mcenen conGscahel te syn, zullen
op stonds, ten overslaan van justitieele gecommilteerdens, door
den secretaris geinven tariseerl en hem in bewaring gelalen
werden, lot dat daar op definitivelyk zal wezen gedisponeert;
dog eetbare en een spoedig bederf onderhevig zynde waren
zullen ten eersten moeten verkogl en met de daar uit pro-
flueerende penningen in voegen als even gehandelt werden
(Instructie '22, September 1665, vergeleeken mei de resolutiën
van den l' n Juny 1688 en 21 "n Auguslus 1692, item 't presente
gebruyk).

5. En als de goederen voorsz. confiscabel verklaard wor-
den, zal de secretaris dezelve dadelyk in vereysler forme,
ten overstaan als voren, voor contant verkopen en zyn cassa
voor 't procedido derzelver, de onkosten alvorens afgetrokken
zynde, belasten aan de geene, 10l welkers profyt die gecon-
fisqueerd zyn.

4. Dog, zo die goederen by provisie aangehaalt zyn en daar
op niel met den eersten gedisponeerd kan werden, zal de
secretaris dezelve in syn boek inschryven onder de naam van
gesequeslreerde goederen aangaande N. N., onder specificatie,
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wa;ir in dezelve beslaan, debiteerende dezelve provisioneelyk aan
reekening van taxatie voor zodanige somma, als dezelve
geschat zyn.

Y). By den regier daar op gedisponeerd zynde, 't zy dezelve
vry of schuldig werden gekend, zullen de goederen weder per
reekening van taxatie gecrediteerd worden en, vry zynde, aan
de eygenaars. na aftrek der onkosten, ter hand gesteld, waar
van de secretaris in 't afschryven van gemelde partyen in
zyn hoek zal verklaring doen.

G. Dog deselve confiscabel verklaart zynde, zal alles dade-
lyk als vooren verkogt en hel procedido by den secretaris
gevorderl en volgens sententie lot laste van zyn cassa, als
by 7> is gezegd, Ie boekgesleld en ingeschreven moeten
werden.

7. Ook zal den secretaris meede onder zyne bewaring
houden alle verdere gesequeslreerde of genamptiseerde goede-
ren, penningen, etc. van particulieren, mitsgaders dezelve, in
voegen als vooren van de reekeninge van taxatie by § 4 en
5 gezegt is, inboeken en afschryven.

8. Van gelyken zal den secretaris onder zyn opzigt moe-
ten necmen alle goederen, die uyt kragte van geweezene sen-
tentie ftxecataböl zyn, en dezelve met de eerste gelegentheid,
als vooren van de geconfisqueerde goederen, § 3, is verklaard,
verkopen, mitsgaders de penningen daar van binnen den bepaal-
den tyd na den verkoop outfangen en aan den wettigen eyge-
naar uytreyken, trekkende alvorens daar air eerst de geregtelyke
onkosten en debiteerende op den verkoop zyn cassa voor
't procedido der verkogte goederen aan den executant of die daar
toe geregtigt verklaart zal wezen; en, als den secretaris de pen-
ningen uitschiet, zal liy zyn cassa ontlaslen per degene, die
dezelve loegeweezen zullen zyn.

9. Amphioen en Japans slaafkoper zullen altyd in Comp*
pakhuysen werden opgeslagen en voor hel Japans slaafkoper,
waar af alhier geen publicque verkooping mag geschieden, zal
de aanhaalders, na de conliscatie en daar op te vallene verde-
ling, goed gedaan werden den gestelden prys legens dertig
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ryksd s hel pikol van 125 &, maar voor de amphioen, zodanig
als onder 't hoofdeel van speceryen en amphioen geslalueerd
is; dog alle verdere, door de officieren der justitie ofte de bedien-
dens van de boom aangehaalde goederen, 't zy kleederen of
andere waren, zullen naar 't stadhuys gebragt werden om aldaar
door de justitie verkogt te werden; zullende egter de Comp'
de vryheyd behouden om van alle zodaanige goederen onder
taxatie te behouden en na haar te neemen, 't geen haar van
nut off dienst zoude kunnen zyn (Resolutie 2 September 1697).

10, En zal wyders den secretaris van alle aangehaalde en
binnen 's (ïonip" pakhuyzen opgeslagene goederen, 't zy dezelve
publicq verkogt of by de Compe aangenomen zyn, voor zyn
salaris uit hel procedido genieten 7> ten hondert en de deur-
waarde '/i perc lu

, mitsgaders de suppoosten in 's Comp s pakhuy-
zen I'/, perc10

, zynde te samen 5 pre' 0 (Resolutie 2 September
1697).

11. De ontfanger generaal en licenlmeeslers zullen de
calange mogen doen over alle verbode en geslookene waaren,
dewelke door haare suppoosten ontdekt of aangehaall, mits-
gaders bevonden werden te behoren aan burgers ofvryeinge-
zeetenen en hier aankomende vreemde negotianten, wegens
dewelke gevolgelyk alleen tot confiscatie van zodanige verbode
ofte geslookene goederen behoeft geprocedeert te werden; dog
ten belange van verbooden ofte particuliere wharen, die zoihüi-
nig zullen aangehaald en bevonden werden Ie komen uyt
Comp s scheepen ofte uyt andere oorsaaken te concerneeren
hare dienaaren, tegens dewelke, boven de confiscatie van zodanige
aangehaalde goederen, ook geconcludeert zoude moeten wer-
den tot verdere straffe, zoo van deportement, als anders,
't welke boven 't officie van de ontfanger en licentmeester
is, dan zal in zodaanigen gevalle, en niet anders, den advocaat
fiscaal zig nevens haar moeten voegen en die confiscatie van
het aangehaalde voor de eene helft moeten komen ten behoeve
van den ontfanger of licentmeester en zyne suppoosten en
de andere helft lusschen de Compe en den officier verdeeld
werden (Resolutie 12 July 1667 en SS January 1697).
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PHS44T-BOEK DEEL IX. 10

12. Anderzints zal in zaken van geslokene en aan de boom
aangehaalde goederen, waar op door don ontfanger of licentmees-
ler confiscatie is verkregen, het zelve verdeeld werden:

72 voor de Compagnie,
'/2

» den ontfanger of licenlmeesler en zyne suppoosten
(Hesolutie 12 July 1667).

15. En in zaken, waar op de paglers en officieren wegens
de contraventien en mesusen, omtrent de pagten vallende, con-
demnatie ohtineeren:

72 voor de officieren,
'/2 » den pagter;

excepto omlrenl zodanige poincleu, als by de aparte conditien
der paglen anders slaat uytgedrukt.

14. Dog alle andere conGscalien zullen, deductis deducendis,
verdeelt moeten werden lusschen de Comp e

, als heer, voor
de eene en den officier, die de calange heeft gedaan, voor de andere
hclfle, uitgenomen in zaaken en gevallen, waar inne den oflicier
speciaal werd uitgesloten en de confiscatien alleen aan de Compe

komen te vallen ofte andersints contrarie by deeze is geslalueerd,
mits dal den officier de aanbrengers zelfs contenteere en onver-
mindert hel gebiuyk, dat alle kleene boetens den officier in
't geheel werden loegevoegt, 't geetie ook somtyds kan geschie-
den omtrend eenige grootere boeten en ook confiscatien, wel
verslaande in extra-ordinaire zaken, daar den regier zulx equi-
label mogle bevinden, om daar door te gemoet te komen en te
compenseeren den arbeyd der officieren in zodanigen zaak (Besluit
XVll"e" 9 May 1669, resolutie 28 Juny 1700 en 2 July 1722).

lö. Maar de I'rauden, die by den fiscaal van de een oirandere
plaats, veld, leegers of violen ontdekt en dewelke ongedecideert
herwaards overgesonden, mitsgaders alhier door den advocaat
fiscaal vin India g'iustilueerd, vervolgt off voldongen werden,
zal den laaslgemelde van zyne portie, zo wel in hel geconfis-
queerde, als de daar op te vallene boele, de helfle moeten uyt-
keereu aan dun anderen fiscaal.

16. Wel verstaande, dat, al eer eenige amende, confiscatie,
etc. verdeelt of goed gedaan weide, alvoorens daar van eerst
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moet afgetrokken worden 'l geen de Cemp" door voorsz. abuyzen,
ïrauden, elr. is verkort en daar na de gereglelyke onkosten.

SENTENTIEN EN EXECUTIEN.

1. Allo definitive senlentien off vonnissen zullen inhouden
ronderonalie of absolutie, in hel geheel ofte ten deele, van 't geene,
waarom questle geweest of géhtcscootesteerd /al zyn, en wydera
condemnalie ofte compensatie van kosten (Oude slalnlen).

2. Kii zal den regier gehouden zyn, na dal de zaken in
slaat van vvyzen gehragl zullen wesen. dezelve liy de eerste
geleegenlheid te decideeren en sententie Ie nronuntieeren. liy
dewelke, iu zo verre dezelve door den Raad van justitie <»f
Scheepenen geveld zyn, zullen moeten geinsereert werden de
woorden: doende re<)l uyl <lr imam en win weegen de Reeg-
mogende keeren Senaten (Jmeradt der Vereenigde Nederlanden,
zonder dat zulx hy een minder regthauk, geen regts-gehied in
't crimineel hebbende, zal mogen geschieden (Besluit X\ll"c "l!>
September 1730, resolutie 6 Jury 177.1 en 29 November 1746).

~>. Alle disposiliven ofte ap|>nineleiiienleii, lussrlien parlhyen
te geeven, zullen hy den seerclaris ler rulle gelrekeml en daar
uyt opgeleesen worden: maar de senlenlien of vonnissen zullen
behooiiyk g'exlendecrt en in 't sententie hoek geregislreert
moeien worden, alvorens dezelve Ie promincieeren (Dito).

4. De vonnissen van Scheepenen zullen executabel weezen
den lyd van een jaar en de sententien van den Raad van justitie
ilen tyd van drie jaaren, te Weeten jeegens den principaalen
geeondemneerd, maar na de expiratie van den voorsz. lyd
respect ivo ofte den gecondemneerde overleden zynde, voor dat
de vonnissen ter volkomeno executie zyn gestold, zal den Irium-
pliaul den geeondemnoerde of do erfgenamen van don gecon-
demneerde op nieuws moeten cileeren om executie op de
eendennatte ie zien decerneeren (Dito).

!J. Allo vonnissen, iulorloeuloire ofte definitive, daar by
iemand geeondemneerd is eenigo penningen Ie belalen olie
namptiseoren, zullen na tien dagen, zoo verre daar van niol
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is geappelleerd, worden g'executeerd, in maniere nis volgt
(Dilo).

6. De deurwaarder ofte tede /..il zig mei. de senlenlie
om Ie execiileeren, liem ler hand gesteld, laaien vinden aan den
persooii ofte woonplaats van den gecondemneerdcn en den zelven
sommeeren binnen 24 uuren Ie belaalen (Dito).

7. De roorsz. 24 uuren verslreeken zynde, zonder ilal de
hetaalinge gevolg genomen heeft, zal den deurwaarder olie bode
andermaal voldoeninge van dfl voorsz. senleiilien verzoeken (Dilo).

8. En blylï liy als dan nog in gebreeke, zal den deurwaar-
der ófté bode, met eommuniealie van den officier, ten overslaan
van den secretaris en twee geluygen. in bewaarder hand nemen
zoo veel nieuliels en havelvke goederen, als hem genoeg dunken
zal om de eondemnatie Ie voldoen en dal onder hehoorlyke
invenlaiis. by den secretaris, twee gel uygen Wl hein, exeeuleur.
geleekend, ten waare den geeondeinneenlen eenige menlielen
ofte immeubele goederen aanweeze, aan dewelke hy begeerde
de executie gedaan Ie hebben (Dilo).

9. Welke goederen, hy aldien den geeoiidemneerde dezelve
onderlussclien niel koml Ie redimeereii. den lyd van drie dagen
verstreeke»i zynde, na voorgaande alliclie van liillellen en hekken
slag, in 'I openhaar door den voorsz. executeur, ten overslaan
van den secretaris en twee geluygen, aan de meest hiedende
zullen werden verkogt (Dito).

10. Maar, zo de belaalingo, uyl de penningen van de meiiliele
goederen van den gecondeinneerden geprocedeerl, niel koude
werden gedaan, zal den voorsz. exeeuleur in arrest stellen, eerst
de eyu'eiie onroerende goederen van den gorondeinneenlen, daar
na de chynsgoederen en eiTpagten en Vervolgens successivelyk
al zulke insr.hulden, als den gecondemneerden heelt, en

dezelve na verloop van drie weeken, na alvoorens met hel
aanplnkkeii van biljetten en 't omslaan van het hekken daar
van publicatie Ie hebben gedaan, len overslaan van den officier
en Iwee gecommitteerde raaden ofte Schepenen in 'I.openbaar
verkopen voor gereed geld: met dien verslande noglhans, dal,
(vanneer ecnige huyzen, huiden ofle andere goederen verkogt
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werden voor verlopene kus (in gen, als dan zoo veel gereede
penningen bedongen zullen worden, als verlopen zyn, en de
rest op zulke dagen, als de resteerende kustingen zullen ver-
scheynen, ten ware parlhyen accordeerden (Dito).

11. En zullen den koper by den regter respeclive brieven
van decreet gegeven worden (Dito).

12. Alle de goederen, meubelen, inmeubelen en crcdilen dis
geconderaneerdens in de jurisdictie van Batavia verkogt zynde,
zonder dat bet provenu ter voldoening van 'l vonnis toereykende
bevonden was, en den gecondemneerden buyten de voorsz.
jurisdictie nog andere goederen hebbende, zal by letteren
requisitoir aan den regier, daar die uytlandige goederen ge-
leegen zyn, verzogt worden omine daar aan by executie en
verkopinge 't verder agterwczen te verbalen mei de kosten,
daar omme gedaan, op welke requisitie alle reglers, onder den
Nederlandschen staat sorleerende, gehouden zyn executie te
doen (Dito).

13. En in zo verre alle des gecondemneerdens goederen
tot voldocninge van 't agterweesen niet strekken konden, zal
den gecondemneerden, geen Comp" dienaar zynde, verzeekert
en in de gevankenisse gesteld en gehouden worden, op zodanige
kosten, als onder den litul van cipiers gestatueerd is, zonder
meer, ter tyd toe hy den triumphanl zal hebben voldaan ofte
gecontenteerd (Dito).

14. Ter beteugeling van de nu en dan begaane excessen
in 't gyzelen en lang gegyzeld houden van schuldenaars is
gestatueert, dat een schuldenaar, na ses jaaren gegyzeld te
zyn geweest, de vryheyd zal hebben om zig, ter obtenue van
largalie, Ie addresseeren aan den regtbauk, op welker gezag
hy gegyzell is, met recommandatie aan de collegien van justitie
om de validiteit der reedenen, welke zodanige schuldenaars
ter beloging van hun onvermogen allegeeren, te onderzoeken,
de crediteuren desweegens te hooien en, na vcrgelyking van
weederzydse argumenten, zodanig te disponeeren, als zy met
de billykheid best over een komende zullen vinden (Resolutie
24 Juny 1763).
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15. Sententien of vonnissen in reëele aclien, waar by den
aanlegger eenige luiyzen, landen ofte goederen loegeweesen
zyn, zullen geëxecuteerd worden invoegen hierna volgende
(Dito).

16. De gecondeinneerde en de occupateur van de toe-
geweezene goederen zullen insgelyks na thien dagen na
't pronuncieeren van de sententie by de deurwaarder ofte stads
bode gesommeert worden haar handen af Ie trekken van de
toegeweesene goederen en den triumphant daar meede te laten
geworden; en, by zo verre zy het zelve binnen voorsz. drie
dagen niet doen, zal daar "na den gecondemneerden ofte
occupateur door den officier respective met ter daad daar uyt
en den triumphant daar in gesteld worden (Dito).

17. Sententien, waar by iemand gecondcmneerd is reekening,
bewys en reliqua te doen ofte eenig ander factum te presteeren,
zullen, meede naar voorgaande sommatie, g'executeerd worden,
als volgt: de gecondemneerde zal gegyzeld worden in 't stads
logement, np poene van tien nl s Ie betaalen, zoo hy ten gestelden
dage aldaar niet compareerd, waar en boven hy, in dal geval
en wanneer daar, by den deurwaarder ofte bode gezogl zynde,
niet gevonden word, voorts geapprehendeert en invoegen als
by § 15 in hegtenis zal gezet worden (Dito).

18. Dog, by zo verre hy in gyzelinge in het stads logement
gecompareerd en veertien dagen aldaar geweest zynde, van
zyne diligenlie om aan de sententie te voldoen geen bewys,
ten genoegen van den regter, geeft, zal hy, in maniere als boven,
meede in apprehenliè en hegtenisse gezet worden (Dito).

19. En ingeval Ie den gecondemneerde, een maand in
hegtenisse geweest zynde, aan de coudemnatie nog niet kan
voldoen, zal den triumphant aan de Raad ofte geregle mogen
verzoeken, dat het feyt of't werk, in de coudemnatie begreepen,
gelaxeert en tot een pecunieele somma geredigeert werde,
waar toe aan den geapprehendeerde, behoorlyke declaratie
overgelevert zynde, den tyd van 14 dagen gegunl zal werden
omme daar jegens te dcbatteeren, waar na den triumphant,
hebbende geoblinecrd de taxatie van den regter, de voldoening
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van deese somma by execulie op des gecondemneenlens goedereu
zal moge» vervolgen, iniliervoegen, nis hier vooren gestatuéerd
is, blyvende de gecniideinneerde even wel in hegtenisse. lot.
dat de executie gedaan en den Iriumpliaot voldaan zal zyn
(Dilo).

20. Wel verstaande, dat, liy zo vesre 'I l'eyt, vvanrinuc
iemand geroudemneerd is, bequameiyk by een derde g'effeetueertl
kan worden, bel in zulke» gevalle ter keuse van de» triumiibanl
zal slaan, of by gy/.elinge, gelyk voorsz., le. procedeeren. ofte
in plaatse van dien. den gecondemneerden na sommatie en
renovatie in gebreke blyvende,' van den regter te, verzoeken,
dal iemand gecommitteerd worde; oirime 'i zelve ten kosten
van drn gcroudeniuecrde Ie doen. mils den triumphanl by
provisie dezelve kosten verschietende, omme die by executie
weder te verbalen (Dito).

il. En by aldien iemand niet in zyne privé naam, maar
als voogd, rurateur, administrateur ofte in diergelyke qualileit
gecondeu meert word eenige penningen te belaalcn, zoo zal
leegens den zelve* mede geprocedeerl werden 10l executie by
sommatie, renovatie en gyzeling, 10l dal by aangeweezen zal
hebben eenige goederen van den geene. daar by de administratie
van heeft, omme daar aan de executie te doen, olie vertoond,
dat er niets ten beste is, en zulx by reekening ofte anderzins
lot discretie van den regier (Dito).

-22. By zo verre den deurwaarder ofte bode van iemand
eenige resistentie quasi le, ontmoeten of dat. by vrrese van
resistentie moglc hebben, zullen zy zulx den officieren respeclivc
te kennen geven, die baar in znlken cis, 't zy in persoon of
door hunne dienaars, gehouden zullen weezen te adsisleeren
(Dito).

25. De penningen, van g'executeerde goederen geprocedeert,
zullen door den deurwaarder en bode respective ingemaant
en dooi' den secrelaris hinnen den lyd van vier maanden, precies
na de vendnlie, aan den geene. die hel behoort, overhandigt
worden (Salaris lysl van ."> May 176">).

24. Wel verslaande, dal, wanneer eenige landen, liuyzen,
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scheepen oflc andera goederen voor vcrschcenen kustingen
ofte paven verkogl worden, als «lait liy den secre la ris den
kopers baare gestipuleerde lermyu gegeeveu zal worden (Dilo).

28. De ctdlegieu van justitie, cenige letleren requisiloriaal
na Imylen comploiren willende afsenden, moeten deselve onder
Cflcbel volanl aan de icgeering |iresenleeren om «lus, mei de
nodige ordrés en aansehryvens g'appuyeert, liy eersi voor-
komende geleegeniheid mei ?sGortip* papieren afgezonden te
weiden (Resolutie I~> September 1746).

APPEL, REFORMATIE KN REVISIE.

1. Die liein by eenig eiviel vonnis van Scheepenen hezwaard
vind, zal daar van liinnen lien dagen na de pronuncialic ofte
dal zulks 10l zyne kennisse gekomen zal weezen, mogen appel-
leeren aan den Raad van juslilie dezes casleels olie binnen
een jaar in reformatie komen, mils namptisecrende onderden
secretaris van gemelden Raad de somma van 25 rd" tot een
boete, te verbeuren, indien namaals hel vonnis geapprohcert
werd (Oude statuten).

2. Scheepenen zullen noglhans in alle zaken van vyflig
rd' en daar beneden wyzen hy arrest, zonder dat zulks provo-
cabel zal zyn; en in zaaken van lagtigh rd s en daar beneden
zullen haar Eerwaardens vonnissen het regt van executie hebhen
onder cautie, mitsgaders «laar van geen appel, maaralleen refor-
matie vergunt mogen werden (ürdonnantie 10 December 1684).

5. Dit alles egter met «lien verstande, by altlicn de voorsz.
vonnissen, zoo wel in het eerste, als laatste geval, geen
sequeele van infamie of andere merkelyke prejuditie komen
in te houden.

4. Scheepenen zullen, gelyk tot nog toe, van hunne erimi-
neele vonnissen, geweezen in zaken en gevallen, waarin extra-
ordinair en op confessie of volkomen equivalente bewyzen gepro-
eedeert is, alleen aan deze regeering, als den representativen
souverain, rekenschap en verantwoording schuldig zyn, by de
welke alleen reparatie mag gezogl werden van de bezwaar-
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nissen, die eenige gevangene, buyten figuur van een ordinair
proces gecondemneerd, vermeenen mogten te kunnen inbren-
gen, als zynde alle rrimineele processen, voor dien reglbank
extra-ordinair gevoerd, niet appellaltel voor den agtbaren Raad
van justitie dezes casteels.

5. Overzulks zal gemelde Rade niemand van eenige, 't zy
interlocutoire of delinitive sententien, in appel of reformatie
mogen ontfangen, nog zulke afgedaane processen opeyssclien
om te ondersoeken of na te gaan. of de zaak niet geconsti-
tueerd ware om de gecondemnecrdens in een ordinair geding
te ontfangen, dan wel, of er weezentlyk extra-ordinair en op
bekentenis of op gelyk wiglige bewyzen geprocedeerl zy, maai-

de sorge daaromtrend aan deeze regeering overlaten.
6. Dog van interlocutoire vonnissen mag, voor zo verre

ten definitiven niet reparabel zyn, in 't geheel niet geappel-
leerd, nog voor dies voldoening in de zaak ten principaalen voort
geprocedeerl weiden (Resolutie 14 May 1728).

7. Van sententien, by den Raad van justitie dezes casteels
gewezen, zal geen appel off reformatie worden verleend, maar,
zoo iemand erreur wilde proponeeren en revisie verzoeken,
zal by zulx mogen doen en vervolgen binnen den lyd van (wee

jaaren, ingevalle bet gewysde boven de rd s een hondert loopt
of infamie of andere prejuditie meede brengt, mits consignee-
rende onder den secretaris van den Raad de somma van tag-
tigb rd s (Resolutie 19 Maart 1669).

8. Maar van sententien, gegeven in materie possessoir, zal
geen propositie van erreur toegelaten worden, maar zullen
parthyen hun regt mogen vervolgen in het petitoir, indien
het hun goed dunkt.

9. Relief van omissie van productie eeniger stukken in
den processe ter eerste instantie zal by den regier om geene
redenen mogen en by deze regeering mede niet toegestaan of
vergunt werden, zelfs niet, wanneer de bewyzen in bel proces
ter voorgaande instantie zyn geciteerd en voor de revisie
ingewonnen, mitsgaders dus alleen door den practizyn verzuimt
over te leggen, maar zal in dat geval de bezwaarde partby zig
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mogen adilresseeren aan deeze regeering (en fine van annu-
latie der proceduren om in zodanige zaak rauwlyks te pro-
cedeeren (Resolutie M January 1698).

10. Revisie moei by den Raad van justitie werden verzogt
en, verleent zynde, parlhyen daar uyt gedagvaart, wanneer dan
by den impetrant van revisie eysch gedaan en daar tegens by
den gedaagde g'excipieerd <>l' geantwoord werd na syn wel-
gevallen ; en, ingevalle van exceptie of andere incidenten, op
de voorsz. revisie vallende, werd daar in by den zclven Raad
alleen en met seclusie van alle andere gejugeert, zo als zy
bevinden te hehooien: en, in cas de revisie daar door niet
werd geperimeert, naderhand de zake op de revisie zelfs vol-
dongen en in staat van wyzen gebragt zynde. moei door die
in revisie is ontlangen, adjuncten lot de voorsz. revisie
verzogt werden by de booge regeering, die, In Imhen olf bene-
vens het collegie van den president en raadeu van justitie,
alleenlyk zoo veel adjuncten verkiezen, als daar raaden, die over
i!e voorst, sententien, waar van revisie verzogt wordt, gezeten
hebben en dan nog in leven zullen weezen, onaangezien
er als dan meerder raden over zodanige sententie zoude mogen
zitten als adjunct reviseurs (Resolutie 8 Febiuary 1709).

11. En zal de absentie van eenige leeden uyl den Raad
van justitie, 't zy deselve by 't vellen der sententie, waar van
revisie werd verzogt, present geweest zyn ol niet, den voort-
gang der revisie niet kunnen of mogen belellen, ten welken
eynde de Rand vau justitie teffens gequalificeert werd, ingevalle
van absenlie van een ol meer van de raden, die over de sen-
tentie gezeten hebben, als dan ortk een of meerder van de
jongste adjunct reviseuren te excuseeren (Resolutie 13 Juny
en 22 December 1730).

12. En zullen de gemelde adjuncten, by den voorsz. Rade
gecompareerd zynde, /.weeren, dat hen jegens den gemelden
Raad reverenlelyk dragen zullen, mitsgaders dat zy in. den
processen geen advis ofte consultalien gegeven hebben en dat
zy hunne opinien sinccerlyk en opregtelyk zullen geven, zoo
als zy in hunne conscientien en goede justitie zullen bevinden
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Ie behaoren, zonder gunste, favear, haat ofte simulatie, en dal
zy secreel zullen houden 'l geen zy. ped uurende de visitatie
van dien, zullen hooren en zien (Oude statuten).

VAN DE VRYE EN VERBOODE VAART EN HANDEL.

1. Niemand, van wal qualileyl hy zy, van de minsten tol
den meeslen, hel zy hy zig in den dienst van de Comp*
bevind of daar huyten, zal vermoogen in eenige verbonden
handel cenigsinls, schoon maar indirectelyk, Ir parlicipeeren, geld
daar Ine ie geeven ofin eeniger maniere dcsclve Ie ondersleunen,
op poene van daar ever Ie Werden gecalangeerl en gcslrafl
naar bevinding van zaaken en volgens het geènc daar lèegens
hier ónder specialiler geslalueorl is en na deze nog mogle
geslaluecrl werden, zullende een yder voor zyjie huysvrouw
en familie, in zo verre onder zync cüraleele slaan, moeten
respondeeren (Oude statuten).

1. Om allen ongeoorloofden handel, zo veel mogelyk, Ie
beletten zullen de fiscaals, hy arrivemènl van eenige scheepen,
haar exaclelyk hebben te informeeren, zo hy de officieren, als
'l gemeene volk, of in dezelve, hel zy ter plaatse, daar zy haare
laadinge hebben ontfangen, of onderweegen, ook eenige goederen,
waaien of koopmanschappen, huylen die van de Comp" en de
gepermitteerde aan de scheepelingen, zyn gelaadeh of overge-
nooraen, om, in cas van ja, 10l confiscatie van die waaren en
straffen legen de overtréedèrs van de placcaaten na alle rigeur ie
procedeeren (Reglement XVII"™ 10 October 1076 en placaat
lt July 1680).

"». Bebalven amphioen, mogen ook nietuyt Europa particulier
mei 's Comp8 scheepen aangebragl werden ysér, looi, quik
en andere mineraalen of volumineuste goederen, op poene van
confiscatie ten behoeve van de, Comp 1' en den olficier, die
de calaitge doet, om a uso verdeelt Ie werden (Placaat
23 December 1737, ilem resolutie XVII ncn 3 April 17*2,
vergeleeken met de consideratiën van d'heer van Imhnff, 11*
hoofddeel, IV* hoofdstuk, 9, ook placaal 4 September 17(il).
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4. Insgelyks is den uylvoer van ongemunt goud van deze
hoofdplaats naar elders verbonden, op poene van confiscatie,
waar van of van dies waarde de hell'l, zonder forma van
proces, zal komen aan de Comp11 en de andere helft (en

voordeelc van den aanhaaler (Adverlissenienl 31 May 1763
en 13 Haart 1764).

5. Aan geene ministers van de Comp e
, "t zy faooge of laage,

die in 'i land vaaren, zal iets het allerminste, buyten dè bepaalde
bisten en bagagie by 'I adverlissenient van den IS*" Jnny anno
1743. de brief der vergadering van 17"" van den 2-2 l'"(3elolier
1730 en de resolutie dezer regeering van den 3" .luly 17!>9,

nog ook eenige andere of meerdere koopmanschappen óf geper-
miileerde lasten, als by de herdrukte collectie derreglementen,
resolutien en advertissementen te sien, in 's (lomp" scheepen
moogen laatlen of inneemen, uytgesondert provisién, die dat
in der waarlieyd zyn, niaar riiet ten verkoop werden nieede
genomen en dien volgende niet onder de gepermitteerde
lasten gehooreo.

6. Maar in de voorsz. gepermitteerde kisten zullen, zo wel
het volk. als de officieren, in 't land Vaarende, moogen bergen,
wal zy willen, zonder daar voor aan de fiscaals, 't zy op
Batavia of op de buyten comptoiren of aan den boom of elders,
iels te contribueeren, mits dezelve wel zorgé dragen daar in
geen peeper, koper, thin en andere contrabande waaren, voor
al ook geen speeeryen of amphioen af te pakken en, ten eynde
daar van verseekerl te zyn, ook visitatie zullen moeien gedoogen,
op poene van dadelyke confiscatie; dog buyten deze verbóodene
arliculen zullen zy daar in moogen bergen, wat zy willen, zoo
wel van hier gaande, als herwaarts te rug komende zonder iets
daar voor Ie hetnalen (Advertisseinenl 18 Juny 1743, besluit
XVip.cn 22 Oetober Ï7KB en resolutie 3 July 17591

7. En al, wat in de kisten, aan uylkoomeiide dienaaren
volgens de reglementen, gearresteerd ter vergadering van
Seventhienen den 3,n Oetober 1713 en 24,n Augustus I7r>2,
gepermitteerd, buyten kteederen en andere benodiglheden op
de reysc, goud en silver draad, goude en silvere galonnen,
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knoopen, galanterien, elc. gevonden mogle werden, zal almeede
voor de Compe geconfisqueerd werden, gelyk ook al hel
geene zy aan hier, wyn en verdere provisien meerder moglen
uytbreugen, als de reglementen dicteeren.

8. Alle handel van hier op Nederland is geheel en al
verhooden, op poene van confiscatie ipso jure, niet alleen van
het onwettig meede gevoerde, maar ook van de gepermitteerde
bagagie en ie goed hebbende maandgelden van den overlreeder,
welke daar en hoven met suspens of cassatie en inhabiliteyt
zal werden gestraft, na bevinding van zaaken (Artikelbrief,
arlicul 64).

9. Den thee handel tusschen Batavia en Nederland is met
zeekere, daar toe telkens expres te ordonneeren scheepen
opengezet en aan ieder onderdaan van den Nederlandsche staat
in dese gewesten toegestaan om thee op vragt met de gemelde
scheepen Ie inoogen overvoeren en verzenden, op zodanige voet,
als 'sjaarlyks by een biljet 10l narigl van die het aangaat
zal werden genoliliceerl (Adverlissement 8 Juny 1743).

10. Daar en hoven werd aan ider een gepermitteerd om,
onder helaaling van een perc 1" voor vragt, uyl Indien naar
Nederland te moogen overbrengen allerhande diamanten en
edel gesleenlens, onder addresse van de Comp9

, zullende dezelve
in presentie van de verzenders aan de eene en van de
opperkooplieden deezes casteels aan de andere zyde gepriseerd
en vervolgens, met het zegel van de versenders en van de
Conip" gecachelleerd, overgezonden werden, om hy aanbreng
in Nederland aan de houders der cognoscementen altlaar
overhandigt te werden (Adverlissement 7 July 1761):

11. Ook is verhooden allen handel en vervoer van deze
hoofdplaats naar eeuige andere plaatsen in Indien van peper,
tin en Japans koper, buylen speciaale permissie dezer regee-
ring, waar van altoos zal moeten consleeren, ende zulks op
poene van confiscatie en verbeurte van viermaal dies waarde, te
verdeden a uso (Plaeaat 21 Maart 1746).

12. Inselvervoegen is en hlyfl verhooden allen handel in
peper op Mallahaar en in peper en tbin op Borneo, Bantam,
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Palembang, Banca, Bliton en de daar onder leggende eylanden,
<>l> poene, niel alleen van confiscatie der geslokene peper en
lliin, maar zelfs van 'l vaartuig met dies verdere inlading,
en arbitraire correctie, na bevinding van zaaken (Dito).

15. Dve tliin, welke particulieren, op de gepermitteerde
plaatsen vaarende, inkoopen en bekomen, moet aan de Comp e

geleeverl werden, 't zy tol Malacca, schoon en wel gesuyvert,
ten pryse van 46 10l 48 rydxd 3 de bbaar van drie pikols,
naar dal dezelve beeler en minder in soort valt, dan wel
alhier, al meede schoon en wel gesuyvert, tot 17 rd* het pikol,
de onkosten van den invoer, mitsgaders der inkomenderegten
10l een halve rdr 'l pikol, voor reekening van den aanbrenger
blyvende; op poene, dal, zoo wie thin komt aan te brengen
en dezche weet Ie sluyken aan den boom of door andere
canaaleu of ook, zelfs vertoll hebbende, verswygl en binnen
den lyd van drie maal vier en Iwinlig uuren niet komt aan
te geeven ter leverantie aan de (lomp', niel alleen in voorsz.
confiscatie met de boele van het qiindruplutu sal vervallen,
maar ook daar en hooven arhilralyk gestraft werden, naar
bevinding van zaaken (l)ilo).

14. IJy aldien 't inogle gebeuren, dal alhier op eenige
accidenleele vvyse wierd aangebragt Japans staafkoper, 'l zy
met d'Chineese jonken van Nimpho of elders, zal het zelve
in gelyker voegen binnen den voorsz. bepaalde lyd, onder gelyke
poenalileiten, aan de Comp'- moeien aangegeeven en vervolgens
geleeverl worden len pryse van dertig ryd" hel picol, Balavia's
waag gewigl, de onkosten van den invoer voor den aanbrenger
blyvende, nevens het inkomende regt tot rd r I 'l pikol (Dito).

lö. Voorts werd wel expresselyk aan een ieder ver-
Itooden van eenige aanbrengers peper, thin of Japans staaf-
kooper te koopen, Ie ruylen, in pand of voor schuld aan te
neemen en generaliter, hel zy hier aankomende of van deeze
naar een ander plaats gaande, daar in eenige handel te dryven,
op poene niet alleen voor koopers en verkoopers, beleenders,
elr., van buylen de confiscatie, ieder hel quadruplum tol boete
te verbeuren, maar ook daar en boven van arbitrale straffe (Dilo).
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16. Van den vryen handel Ie deezer hoofdplaatse is nok
geserludeerd en iilyfl aan doComp privative, sonder participatie
van iemand, gereserveerd den invoer van alle Sonratse zyde
kleeden en lywaalen in soorl, geetie uylgezondert, op poene van
confiscatie en verbeurte van hel viervoudig hedraagen hoven
dien (Placaat 29, Maart 17*4).

t7. Insgelyks /uilen er \an deylnn, donnande!, llmgaale
en Mallahaar in *l geheel geen particuliere lywaalen. hoe genaamd
en in wal volumen ook. zelfs niet in de uepermitlrerdo kisten
der scheepelingen, en/.. alhier mogen Kmgehragl en ingevoerl
worden, op poene van ronlisralie en de vienluhhelde waarde
hoven dien en dal de schuldige, behalve dal alles, zoo hel een
dienaar van de Compc is. zal werden gedeporteerd van arnpt.
ipialiuyi en gagie en zoodanig net bet eerst vertrekkend schip
na Nederland verzonden en, geen dienaar van de Cnmp' zynde.
gestraft na bevinding van zaaken, 'I zy mei hannissenienl ol'
anderzinls; en zullen de officieren van justitie en andere, 10l
de aglerhaaling gequalificeerde officianten, die men op eene
genoeg doende wyse overtuygen niogl in de eonlravenlie
getrampeert of omtrend deeze eenigzmts geconniveerd ie
hebben, almeede, anderen ten exempel, gestraft worden naar
exigenlie van zaaken; maar de pagter van de inkoomende en
uytgaande rechten, zo liy mei zyn voorkennis eenig lywaal
laai dooi' slippen, 'l zy hy daar voor iels genoeten he.hhe of
niet, zal een hatinisseinenl van vyl' jaaren na de Caab de (ioedo

Hoop ondergaan (Adverlissemenl 24 Itoremher 1760, 2!»
November 176.">, 10 April 1764 en resolutie 24 May 1764).

18. Kn om alle verkeerde praclyken, die somlyds hier
omtrent zouden kunnen begaan werden, voor-Ie koomen, sullen
alle Souralse, Tulur.orynse, (lormandelse en Bengaalse Kwaaien
alhier voor de versendmg of uylvoer met 'aGomp' stempel
moeien gesjapi werden en zulx sonder ondeisehevd. of die
van 's Eomtp 1 wégen verzonden ol door de seheeps overheeden
voor hun gepermitteerde lasten meede gehoonien werden.
of dat den uilwier door particulieren geschiede met hunne
vaartuygen, invoegen ieder particuliere lralii|uani gewaar-
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schouwt zy lywaaien, welke liy meenl Ie vervoeren, 't zy
naar Amben, Banda, Maccasser, Tomaten, Tinnor, Bandjermasing,
Malacca, Palembang, Jambic, Javaas Oastkust, Geribon, Bantam
of eenige andere lywaalen slytende plaats, geene uylgczonderl,
alvoorens te beswgen aan de sabamlhary, alwaar desjapping,
buylen zyne kosten, ten overslaan van den sabandhaar ge-
schieden zal door den e./ssier van den generaair nul langst en den
clereq op hel oomploir van den eqtiipagie-iueesler (Resolutie
22 November 170,'» en adverlisseinenl 2;> November 176,"»).

19. Maar een Gomp* dienaar, lywaalen voor zyne geper-
inil leerde lasten willende; nvt voeren, zal dezelve moeten brengen
in I kleeden pakhuys, daar de siappillg of bestempeling,
even als in de sahandliary, bnylen zyne kosten geschieden zal
door expresse grconuuilleerdcns, ten overslaan van een der
oppeikooplieden \an 'i eastee!, die 'er des noodn loe vaoeeren
zullen viermaal ter weeke, Ie wCeten : 's Maandags, Dingsdags,
Donderdags en Vrydags van aut lot l.hicn uuren in de voor-
miildag (Dito).

20. Onderlussehen, dal niel alleen de vier officieren van
de juslilie. maar ook hel hoofd van 's (lomp* zeeniagl, den ont-
ianger generaal, den opper- en den uirler-equipagieineesler,
den sabandbaar, den gecommitteerde oven 4e zaken van den
inlander, den pagler van de inkomende en uylgaande reglen
en \oorls elk en een iegelyk, wie by ook zy; dienaar van
de Gouw" ol' burger, Europees of inlander, gequalificeeud
werd lot de aanhaaling van zodanige lywaalen, als iemand in
eonlravenlie. van 't voorwaarts gestalueenle met. (lomp8 of
andere scheepen of vaarliiygen alhier itapgte willen invoeren
en van alle oiiheslempelde doeken, die men ter sluyk zoude
willen uylvoeieu, also die heyde aan confiscatie zullen subject
en de eigenaars, invoerders of uitvoerders daar en boven
ealangealiel zyn voorde, viervoudige, waarde van het aglerhaalde,
leiwyl den aglerhaalder hy deze werd toegelegl. de helft, van
't geene hel aglerhaalde hy publieken verkoop gelden zal (Dito).

:'l. Ten dien eynde sal liet zelve door den aanbaalder, na
er voor al' den heer Directeur (ieneraal van kennis gegeven
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te liebben, moeten besorgt worden in 's Comps kleeden pak-
huys, alwaar hem de administrateurs of een van hun beyde
by provisie eene quilantie geeven zal van het ontvangene om,
na den verkoop van het goed, de hem toegelegde helft van
't rendement Ie kunnen onlfangen, tervvyl de wederhelft zal
blyven ten profyle van de Compe

; en by aldien den aanhaaler
leffens den schuldigen van zyne contraventie overluygen kan,
zal deze tol de voldoening van de vierdubhelde waarde zonder
forma van proces geconstringeerd, daar van almeede de helft
werden toegelegd aan den aanhaaler en de wederhelft ge-
confisqueerd blyven voor de Gomp e (Dito).

22. Alle particulieren vaart en handel van de West van
India op Batavia en andere plaatsen op 't eyland groot Java
en van de laaslgemelde naar de West van India, vice versa,
is almeede verhooden (l'lacaat 29 Maart 1754).

23. En dierhalven mogen de burger scheepjes, welke op
hekome speciale permissie dezer regeering niet een lading
suyker of arak, vaderlandsche dranken en andere gepermitteerde
goederen na Cormandcl of naar Bengalen vertrekken, by retour
geene lywaaten, hoe ook genaamt, meede voeren, op poene van
confiscatie derzelve en verbeurte van 't viervoud (Korte uyt-
treksels 14 December 1759).

24. Insgelyks is verhooden den vervoer van alle zoorten
van arak, alltier gestookt werdende, van hier na Cabo de Goede
Hoop met 'sCoinp' scheepen aan een ieder, van wat staal ofte
conditie hy zoude mogen weezen, niemand uytgezondert, op
poene van confiscatie en de verdere straffe, op den verhooden
handel geslatuecrd (Placaal 29 Maart 1754).

25. Den particulieren handel in alle soorten van wilde caneel,
die fyn en geschild is naar de wyse van de verilable of
Ceylonse, zoo alhier, als alomme onder 't gebied van de Compe

,

is contrabande, zullende gevolgelyk een iegelyk, van wat slaat
of conditie hy zy, zich daar van hebben te onthouden, op poene
van confiscatie en verbeurte van 't quadriipluiu ofte viermaal
de waarde van de verhandelde ofte ingevoerde, indiervoegen
geschilde wilde kaneel daar en boven, en dal de perpelranten,
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PLAKiAT-BOKK UKEL IX. II

inlanders zynde, by manquement van betaaling in de ketting
zullen werden geklonken om aan de gemeene werken te
arbeyden, tor tyd en wyle de voorschreeven boete voldaan zal
werden, en, Europeesen zynde, zoo lang ten eylanden Edaiu
in de lynbaan sonder loon zullen arbeyden; bebalven dat ook
'sComp s dienaareu, die ben verstouten mogte deze I'yne en naai-

de wyse van de Ceylonscbe gescbilde wilde caneel met 's Comp s

scbeepen of vaarluygen te vervoeren ofte oogluykeuder wyse
loelaaten, dat het door andere gedaan werd, zullen werden
gedeporteerd van ampt en qualiteyt, met stilstand van gagie,
ofte wel swaardcr gestraft, naar exigenlie van zaken; wel
verslaande nogtbans, dat dit een en ander niet applicabel zal
weezen ofte ook g'extendeert mogen werden op ofte lot de
dikbasligc reepen van wilde caneel ofte bet soo genaamde
sintokhout, in 't Oosten by den inlander in gebruyk, waar
van den aanbreng en verkoop aan een ieder werd vry ge-
laaten (Dito).

26. Den handel in poeder en candy zuyker om de West
van Indie zal by continuatie privative werden gehouden voor
de Comp*, met dien verstande nogtans, dat de overheeden van
's Gomps scheepen alhier de noodige quantiteyt, ler vervulling
van hunne gepermitteerde lasten, van de zuyker handelaars
zullen mogen iukoopen, gelyk ook de burgers en ingezetenen,
zo van deze stad, als op .lavas Oostcusl, Cheribon en Bantam,
zig van hel benodigde lot den inlandscben handel bier ronds-
oinme of beoosten Mallaca zullen mogen voorzien (Advcrtissement
24 May 1756).

27. Dog de vervoer van de zoetigheyd naar de Wesl van
India zal door tle voorsz. burgers en ingezeeteuen niet mogen
geschieden, als na alvoorens te hebben g'obtincerd de speciaale
permissie dezer regeering (Dito).

28. Dog den invoer te dezer hoofdplaatse van zuyker, van
wat zoort ook. die op Java, Cheribon, Bantam, Manilba, Cochin
China of elders mogte wezen ingezameld, is en blyft aan elk en
een iegelyk verbooden, op poene van confiscatie, waar omlrend,
soo wel de sabandliaars, nevens de verdere bedicudens van
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de boom, als de officieren van de justitie, gerccommandeert
werd naauvv regaard te neemen (Dito).

29. Inselvervoegen is ook, op poene van confiscatie en
verbeurte der vierdubbelde waarde, geinterdiceert den invoer
alhier en verkoop van Japanse campbur, item alle soorten van
Europesche wofle manufaeluuren, hoe gcnaaml en van waar ook
komen mogten, die buyten de Vereenigde Nederlanden en derzelve
resorte gefabrieeert zyn, en zoo meede den particuliere aanbreng,
zoo alhier, als op Java's Oostkust, van hensuin en eampher
Haros van dé buyten of Westkust van Sumatra, door alle en
een yder (Resolutie 17 Augustus 1761).

30. Koffy mag niet in- nog uylgevoert, veel min daar in
op eeniger maniere handel gedreeven werden, op poene van
confiscatie der in- of uytgevoerde of verhandelde quantiteiten
en lul quadruplum van desselfs waarde daar en hoven, zo wel
door den koper, als verkoper te verbeuren, die, hy manquement
van betaling, indien hy geen Europees is, ad opus publicum
in de ketting zal werden geklonken en, hy aldien 's (lomp5 die-
naaren baar mogten verstouten die boonen met 's Comp8 scheepen
of andere vaarluygen in- of uyl te voeren of zulx conniveeren-
der wyse toe Ie laatcn, zoo zullen dezelve, hehalven de voorsz.
confiscatie en boete, van ampl, qualileil en gagie gedeporteert
of wel swaardcr gestraft werden, na exigentie van zaaken;
zullende een yder zig van die vrugl tol eygen consumtie
kunnen voorsicn in de klecne winkel ten deesen casteele, alwaar
dezelve 's Comp9 wegen legen ses sluyvers 't ffi werd verkogt
(Placaat B Maart 1726 en 26 February 1765, resolutie 24
Maart 1761 en adverlissement 11 Juny 1727).

51. Desgelyks mag ook geen de minste handel in ca Koene
gaaien gedreeven werden (Korte uyltreksels 14 December 1759).

52. Ly waaien, van wat soort en hoe ook genaamt, mogen
niet naar Sumalra's AVestcusl vervoerd werden, op poene van
confiscatie en verbeurte der viervuldige waarde van dezelve
boven dien, alwaarenze ook gesjapt of gemerkt (Hesolulie 4
December 1759).

55. Staart peper mag alhier, alzo min als arak op Java,
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gestookt, ingevoert of verkogt werden, 't eerste almeedo op
poene als even en 't laatste, zo als onder hel hoofdeel van
arak gestalueerl is (Adverlissemenl 18 April 1763 en resolutie
14 Juny 1763).

34. Niemand zal eenige ryst in grooteofkleyne quantiteyt
uyt deze colonie moogen vervoeren naar plaatsen, buylen het
regisgebied deser stad gclcegen, sonder speciaal verlof van den
regecrenden heere Gouverneur Generaal, op straffe van geesse-
ling en kettingslag, hoven confiscatie van vaartuyg en goed.

55. Naar alle andere plaatsen als Amhoina en Banda zal
van hier geen meer ryst mei jonken, scheepen of andere
vaartuygen vervoerd mogen worden, als de op dezelve heschey-
dene manschappen voor den tyd van drie maanden nodig hebben,
dan in gevallen, waar toe hy deze regeering speciaale besluylen
ter vergunning van hel teegcndeel mogten genoomcn worden.

36. De beyde sabandhaars zullen, zo wel als de officieren
van justitie, het hoofd van Cornp" zeemagt, item den opper en
vice-equipagiemeesters, niet alleen daar teegen nauwkeurig
moeten waaken en vigileeren, maar ook teegens alle morshandel
in buskruyl.

37. Niemand zal eenige monopolie in ryst of andere eel-
waaren, die tol leevens onderhoud niet l'onlbeeren zyn, mogen
dryven, direclelyk of indirectelyk, op dtt stralfc, daar teegen by
de wetten van den lande gesteld.

38. Met de particuliere koopvaarders mag, zo min als mei
Comp* scheepen, sonder consent aan eenige vreemdelingen, 't zy
Buropesohe of Indiaanen, van wat natie, slaat of beroep onk
mogte weezen, transport herwaarts of naai- elders verleend
werden, op een boete van duyzent ryxd* ten behoeve van
den armen, te verbeuren door den schipper of gezaghebber,
zo hy zulks op cygener gezag gedaan hebhe, en andeis door
de rheeders of de geene, die er last toe gegeven hebben,
zullende de s;ihandha;ns alhier en op de buylen comptniren
de secret,irissen van politie respective moeten sorgen. dal daar
van, liy weege van notitie, naast de passen menlie gcmaakl
werde.
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39. Niemand, 't zy Comp s dienaar of vry ingezeelenen, van
wat slaat of conditie alhier onder 's Comp s gehoorsaamheyd
sorteerende, en dus ook niemand, die op de eilanden hier
omstreeks woonen of bescheiden zyn, zullen moogen koomen
aan boord van eenige 'sCornp8 scheepen, met speceryen gelaadeu,
uyt de quarlieren van Amboiua en Banda of van eenige der
lywaat gevende eomptoiren arriveerende, of wel met een vaar-
luyg aan of agter zo een kiel gaan leggen, dan na dat de
speceryen alle onllost en de scheepen door gecommitteerde
[eeden uyt den Raad van justitie gevisiteerd zullen zyn, op poene,
dat de gcene, die zig verstout om 'er bevoorens na toe te vaaren,
verbeuren zal ecu somma van twee hondert ryxd s en, een
Comp s dienaar zynde, nog daar en boven liet bedraagen van
een jaar gagie ten behoeve van den water fiskaal, die aan nie-
mand consent tot. liet aan boord vaaren na een specery of
lywaat schip zal moogen geeven.

40. Dog zal daar en teegen een ieder op alle andere
scheepen vry en onverhinderd moogen komen, 't zy kort of
lang na haar aankomst te dezer rbeede, dog ook eerder niet,
uytgezondert visschcrs en zo genaamde biermaals, die vis of
andere ververschingen aan boord brengen.

41. Werden de overheeden van scheepen, uyt't vaderland
komende, wel uytdrukkelyk verhoeden voor hunne komst te
dezer rheede eenige andere vaartuygen aan boord Ie adinilleeren,
anders dan met speciaale ordie of bewilliging dezer regeering,
veel min aan dezelve onder Bantam of elders af te geven of
voor hunne komst te dezer rheede af Ie scheepen eenige bestel-
goederen, die zoo swaar of volumineus zyn, dat niet dooreen
enkeld man zonder eenig ongemak kunnen gedragen werden,
op poene van naar exigentie van zaken gestraft te werden.

42. Geen vrouwsperzoonen zullen naar de scheepen of andere
vaartuygen, hier ter rheede leggende, 't zy dezelve de Gomp*
of andere toebehooren, mogen vaaren, dan met expres consent
van hel hoofd der marine, den water fiscaal of sahandhaar.

43. De ingelaadene, particuliere goederen in de scheepen
van de (lomp", buylen de ordre of consent, 't zy van heeren
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Rewindhehbcren in 'I vaderland of van deze regeering of van
den gouverneur, commandeur of opperhoofd van de plaats van der
zelver lading, die, als vooren, zullen komen agterhaald te weiden,
zullen alle werden geconfisqueerd en een derde daar van
genooien by den aanbrenger, een derde by den fiscaal en een
derde by de Comp'': des, dat de naam van de voorsz. aan-
brenger, zoo veel doenlyk, zal werden gesecreleerd en daar en
boven op desselfs avancemenl favorabelyk gelei (Reglement
XVII""' 16 October 1676 en Placaat 11 July 1680).

44. Die zig aan verbooden handel op 's Comp1 scheepen, voor
hunne komsl te dezer rheede, schuldig maakt, zal gecorrigeert
werden na in vigeur zynde wetten met betrekking tot de goe-
deren, waar meede gemorst werd of door wie bet geschied
zy, waar omtrent Ie letten staaf, dat, by aldien de voorsz.
particuliere goederen buylcn ordre of consent, als vooren, in de
voorsz. scheepen van de Conipc gelaaden en ingenomen zyn
by een officier van 't zelve schip of iemand, daar meede over-
vaarende, sulks te strenger zal moeten werden gestraft (Dito).

40. En voor zo veel belangt de officieren, die de inladinge
en overneemiuge derselver niet hebben geweert, gelragt te
weeren of ter plaatse van haar eerste aankomst zulx, in maniere
als hier na breder werd gezegt, niet aangegeeven, zullen dezelve
meede werden gestraft en gecorrigeert, 't zy met deporlc-
ment of anders, na bevinding van zaken (Dito).

46. Alle officieren, maltroosen en soldaten zullen gehou-
den weezen, ingevalle en wanneer zy kennis zullen hebben
bekomen, dat eenige particuliere goederen buyten ordre of con-
sent, als vooren, in de scheepen van de Comp6 zyn gelaaden, onder
weegen overgenomen, zoo in 't gaan na India, als in 't weeder
keeren van daar, mitsgaders in India zelfs ofook buyten gaats
of onderweegen uyt de scheepen van de Coinp e gelost en aan
anderen overgegeevcn, sulks te opeuhaaren en aan te geeven,
onder genieting van sodanige premie, als hier vooren staal
vermeld, op de plaatse van haar eerste aankomst; en dat alles
op poene van deporlemcnt op de uytreis of hier in 't land, in
hel reguarde van de officieren en ten aanzien van de gemeene
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niitals, zo in 't uykoomen, als te rug keeren na 't vaderland, mitsga-
ders de tliuys koomende officieren op de verbeurte van ses maanden
gagie en voorts arbitrale correctie, na exigentie van zaken (Dito).

47. Ook zal niemand, in dienst als vooicn. vermogen te
weygeren getuygenisse dei' waarheid te geeven, des versogl of
daar toe aangemaant zynde, van alle 't geene hy weegens
voorsz. sluykeryen en verbooden handel gezien of verslaan
heeft, op poene van deporlement in 't reguard dei' officieren,
die haar daar in vveygerig loonen, en voorts ten aanzien van
alle andere, op poene van als wclerspaimige arbilralyk gecor-
rigeeii en dat egler na slyl van regten daar toe geeoustrin-
geert zullen werden (Dito).

48. Hel zal den ingeseelenen dezer sleede geoorlolt weeseu
aan de scheepen, hier ler rheede, binnen de eilanden, de hoek
van Crawang of Ontong Java leggende, item aan Comps of
andere inlandsclie vaartuygen, niet van de speceryen oflywaat
geeveinle plaatsen komende, zo dra aldaar 'l anker hebben
laaien vallen, Ie vaaren, hel zy om Ie handelen of om wat
zake 't ook zoude moogen wezen, mits zig reguleerende naat-
hel geen op dit sluk, zo by de pagt eonditien, als andersinls,
gestatueerd is (Ordonnaucie 7 July 1667).

40. De overheeden van 's Gomp" scheepen en vaartuygen
zullen van den lyd al', dat te deezer rheede ofte elders't anker
hebben gelig! om na deze of geene plaats te vertrekken, geene
particuliere en voor al geene contrabande goederen of volumes
uyl of in dezelve en andere scheepen of vaartuygen mogen
innemen, nog af- ol over-scheepen, 't zy buyten de rheede, onder
de eilanden ofte elders onder wegen, van wien't ook zyn mogte,
op poene van hoven de poenalileyleu, op den illigiliinen handel
gestalueeert, nog aan den lyve gestraft ofte zodanig gemulc-
teert te werden, als naar geleegenlheid van perzoonen eu zaken
zal geoordeelt werden te belmoren (Placaal 1 May 1668).

50. Welk verbod ook applicabel is lot en op dezulke, die,
ter rheede leggende, eenige goederen voor schcepelingen van
andere, op hun verlrek staande olte afgedrevene, dan wel
aangekomene scheepen overneemen of komen te hergen (Dito).
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51. (ïelyk meede geene opperhoofden, mindere officieren en
verdere scheepelmgen van 's dump scheepen en vaartuigenk)
dt! kruyl kamers eenige particuliere goederen, coopmanschap-
pen of wal hel zon ruogen wezen, /.uilen vermogen Ie bergen
of laaien bergen, op poene van daar out-, boven en onvermindert
aüe de muiden en cnrreclien, legens den particulieren handel
gestalueert, aan den lyve ie zullen werden geslrafl of wel
zodanig anders, als na geleegenlheid van perzoonen en zaken
zal geoordeeld werden te behooren, zonder dat ook eenig pretext
van ignorantie in dezen zal werden geadmilteerd (Dilo).

~1. Kh op dal hel aan boord brengen en van boord baaien van
particuliere goederen en diergelyken des te beter voorkomen
mag werden, zo /.uilen alle en een iegelyk, die mei Conip 8

passen van hier nu Bantam vaaren, haaren cours direclelyk
daar na loe moeten zetten, sonder in 'l gaan of wederkeeren
voor by of bewesten de haay van Bantam te vaaren, op
poene, dal, zo wie voor l>y of bewesten <le baay van Ban lam
gevonden werd, leti behoeven van de armen, den officier, die
de calange deel, en den aanbrenger, ider voor ren derde,
verbeuren zal een boete van twee hondert rykd 8

, schoon
genomen zy aan geen scheepen of vaartuigen van de Comp"
waaien geweest; dog, zo eenige particuliere goederen, uyt
's Comp' scheepen overgenomen, in haare vaartuygen bevonden
werden, zal hel zelve vaartuyg mei alle de daar in weezende
goederen en lylygeum boven tic voorsz. boete geconfisqueert
werden (Dilo).

55. Niemanl, zo wel de scheeps overheeden, als andereu,
zal 'srGorop* scheepen, op welke reyse ook, mogen belemmeren
of lieswaarrn met bet maaken van eenige lliuyneu in aarde
gevulde bakken, veel min met bel overvoeren van eenige hoo-
rnen, plantsoenen en gewassen tol particulier gebruyk, op ver-
beurte voor de repalrieerende van de gagie, op de lliuys reyze
verdient, en voor de in Indien navigeerende van de gagie, ver-
dien! op de reyse, daar zulks /oude moogen zyn geschied,
ol' wel een duysend guldens, indien de sodanige lniytcn 's Comp"
dienst mogten wezen, het eene, zo wel als bel andere, lm
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behoeve van de Cornp0 (Besluit XVIInen 18 October 1677,
advertissement 7 December 1682, Placaat 7 November 1712).

54. Schippers en andere zeevaarende, die lot de burger
of vrye vaart gehooren, zullen, zo wel als hunne rheeders, zig
moeten reguleeren na H volgende:
a. den schipper of rheeder, die een bootsgezel huurt, moet

hem een huurpenning op de hand geeven, lot zeker bewys
van een vaste huur;

h, na 't ontfangen van den huurpenning zyn de gehuurde
bootsgezellen gehouden binnen 24 uuren scheep te gaan,
't schip te helpen loemaaken. laden, ballasten en gereet
maaken om te zeilen, zonder te mogen aan land vaaren,
veel min vernagten, ten zy met verlof van i\en schipper:

c. komt de boolsgesel niet te scheep, dan mag den schipper een
ander huuren en verbeurt den gehuurde, indien 't een
officier is, twee rd s

, maar een slegt bootsgezel een rd' ten
behoeve van den Balliuw, dien de schipper zulx op
gelyke poene moet aangeeven; en is de bootsgezel even
wel nog, indien de schipper het begeerd, gehouden scheep
te komen;

d. Het schip gereed gemaakt zynde, moet het volk, de halve
of quart huure op de hand ontfangen hebbende, binnen
24 uuren aan boord komen, indien 't schip na 't Ooslen
of Noorden wil, maar binnen twee etmaalen, indien na
de West verlrekl, op poene als boven;

c. loopt iemand van 't scheeps volk met de halve of quart
huur weg, diens naam, woonplaats, etc. moet de schipper
voor zyn vertrek aan den Baljuw te kennen geeven, op
poene van thien ryxd 9

, by den schipper voor zyne reekening
te verbeuren, indien hy zulx niel doet;

f. geen officier of bootsgezel mag uyt de huure scheyden,
na dal hy scheep gekomen is of de halve of quart huur op
de hand onlfangen heeft, op verbeurte van de halve huur, ten
waare om wettige reedenen, met kennisse van den saban-
dhaar en weeder uytkeerende het geen hy ontfangen hadde;

g. zegt den schipper iemand zyn huur op zonder wettige
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reedenen, dan verbeurt hy voor zyn eygen reekening, ten
behoeven van den geenen, dien hy zyn dienst opzeyd,
de halve huur;

h. onder de wettige reedenen zullen gereekent werden, wan-
neer iemand zig, 't zy tot stuurman ofeenig anderedienst
verhuurt hebbende, daar voor onliequaam bevonden werd;
en zal hem dun niet alleen de huur opgezegd mogen en
door hem 'l genootene geld te rug gegeven moeten
werden, maai' hy zal ook daar en boven verbeuren de
helfte van het bedongene loon van de geheele rcyse, ten
behoeven van de zeevaarende armen ;

i. een schip zeyl rheede leggende, dal is drie daagen voor
zyn vertrek, zal geen arrest of gyselingen over particuliere
schulden mogen verleend worden op schipper, stuurman
of bootsman, maar wel op haare goederen;

k. indien een voorgenoome reyse gestaakt weid, zal den
schipper zyne scheepelingen mogen afdanken, mits betalende
een quart van de bedongen huur;

/. buyten deeze plaatse, dan wel na 't verlrek van hier, de
reyse gestaakt of het schip of eenig ander vaarluyg verkogt
werdende, zal den schipper gehouden zyn 't \olk, boven
de volle huur, nog twee maanden gage voor hare ihuys reyse
te verstrekken, om sonder schaade thuys te kunnen komen;

m. geen boolsgezel ol' officier mag uyt 't schip, dat van deze
rheede vertrokken is, 't zy binnen of buylen lands gaan,
veel min sonder des schippers verlof aan land vernaglen;

n. wil de schipper uyt een schip, dal geladen word of al reede
gelaaden is, eenig goed weder uyllossen en ander goed
in de plaats laaden, daar in moet het bools volk hem
gehoorzamen, op poene van een maand wedde, hy den
geene te verbeuren, die zig onwillig loond; des moet
ook de schipper na 't afleggen van de reys het volk daar
voor te vreeden stellen;

o. komt "er eenige verandering, hel zy binnen ol' buyten 's lands,
op de voorgenoomene reyse te vallen, 't zy in de reys te
verkorten ol' te verlengen of van de eene plaats op d'andere
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Ie veraeylen of herzeylen of ook buylen de voorgenoeme
reyse Ie lossen, lauden en herladen, daar in moei het
scheeps volk, 'i zy dat lul by de reyse of maand aangenooinen
is, den schipper len dienste slaan, uytgezondert op onvrye
plaatsen Ie vaaren; drs is den schipper weer gehouden
het volk na 't afleggen vim de reyse daar na bebooren
voor te beloonen :

p. doel de schipper een of meer volle reysen buylen 'skinds,
is dezelve, daar hy komt te lossen, gehouden hel volk len
vollen of ten halven af te helaalen, op poene van I tiit-n nl\
ten sy daar eenig verschil ontstond nopens het verleugen van
gemelde reyse: en moei dit geschil open hlyven slaan
om hier ler sleede afgedaan Ie kunnen weiden, /.onder
elkander eeltige moeyle aan Ie doen, op poene van de
ganlsche huur te verbeuren, indien de bootsgezel zig zulx
onderwind;

q. wie teegen de schipper binnen scheeps boord eenige moeyte
aanregl, verbeurt ses guldens voor de zeevaarende armen;

/■. trekt eenig officier* of bootsgezel, I /,y binnen ol huylen
seheepslioord, op den schipper of iemand anders, in scheeps
dienst zynde, zyn mes, zulks moei daar na aan den Italjuw
of fiscaal aangegeeven worden, die. dun dezelve perzoon in
hejilenisse en voorts voor zyne competente regters moei
te rent stellen, om na hehooren gestraft te werden:

s. soo 't gebeurde, dat 'er iemand binnen boord op de reyse
delinqueerl en dal sodanig particulier schip ol' vaartuyg
een schip van de Qonip* ontmoet, zul hy den delimpiunl
aan boord van dal schip moeien overgeven om. het zy n;i

herwaarts ofwel nu dr plaatse zyaer destinalie gehragl en
aan den geregte overgegeeven Ie werden, met helioorlyke
iuformatien eu hescheyden; dan wel, de zaak presseerende
en geen uylstel kunnende leydcn, dezelve aan boord van
zodanig schip van de, Compe al Ie doen navolgen* den
arlicul brief van den souverain suh dalo 4 Sepleiuber
1742, lilul 12;

/. na 't alleggen van de reys en 't onllaaden van 't schip
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moet den schipper ol' rheeder binnen veerthicn werkdaagen
na 'I landen 'I scheeps volk lielaalen en hcelï den schipper
;ian ieder officier ren rd r en aan een bootsgezel een halve
rd' voor ider dag te belaalen, by aldien hy zulx Itiiiiien ses
daagen na 't onllaadcn ol' opleggen van 'l schip niel doet;

u. maar is het des coopm.ms schuld, die de goederen aangaan,
dal bet schip binnen de veerlhien werkdaagen niet ontlaadeii
werd, in dien gevalle moet den coopnian don schipper
alles vergoeden en voor de gcbaade inslaan, dien hy daar
by geleeden heeft;

v. is den schipper om eenig geschil onwillig in 'i belaalen
der huur van 'l bootsvolk, mag hel volk daar over den
schipper niet schelden of eenige moeyte aan doen. op
poene van een halve maand wedde, maar is gehouden
hein voor den regier te ontbieden om hun verschil door
hem heslegt ie werden.

vu. komt een schip binnen of huylen 's lands uan de grond te
raaken ol' Ie verongelukken, mag hel scheepsvolk niet ver-
trekken zonder verlof van den schipper, maar zyn gehouden
't scheeps gereedschap en koopmansgoed na bun vermogen
Ie bergen, mits daar voor genielende, ecu redelyk bergloon
voor de gebergde koopmanschap, hoven hun huur, zoo
ben koinl op de gebergde scheepsgereedschappen;

x. word iemand van hel scheepsvolk in 't bergen der koop-
manschappen nalatig bevonden of van 't schip weg Ie loopen,
zoo verbeurt een officier, boven zyn halve huur, lien en een
slegt bootsgezel vier ryxd" ten behoeve van den Baljuw;

;/. niemand zal eens anders bootsgezellen in dienst mogen
noemen, 't zy officieren of gemeenen, dan na dat hy aan-
getoond bedt v,in zyn voorige dienst ontslagen Ie zyn,
op poene van Iwee maanden wedde, (en behoeve, de helfte
voor de voorsz. armen en de wederbelfle voor den llaljuw
en nulliteyl van de aanneeminge (Placaat '21 October
1746).

515. Geen der Kuropeesen of inlanders zal eenig hand- of
schietgewcer in of buylen de winkel binnen dese slacl en de
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jurisdictie van dien mogen verkopen of te koop stellen, op
verbeurte van al hel selve en 25 rd 8 boete daar en boven,
al hadden zy maar een si uk uitheemsch of inlands geweer
verkogl of te koop gesteld, bcyde ten behoeven van de Gomp"
voor een derde, de officier, die de ealange doen zal, voor een derde
en den aanbrenger voor de restoerende dorde (Placaat 26 May
1732). '

56. De swavel of eenige andere artirulen van die natuur
7.yn egler niet begreepen onder de ongepermitteerde en con-
trabande waaren (Resolutie 20 September 1746).

57. Geen scheepsoverheeden, van hier naar China navigee-
rende, of eenige der scheepelingon, 't zy by hunne aankomst of
geduurende derselver verblyf ter Wamponse rheede, zullen aan
de wal mogen brengen of verkoopen eenig schiet geweer, hoe
ook genaamt mogte weezen, op poene van door de supercargas
in verzeekering genoomen en na herwaarts opgebragt te werden,
nevens het schictgeweer, 't welk verklaard werd confiscabel
ten profyte van den agterhaaler, zullende verders teegens de
voorsz. conlravenleurs geprocedeert werden na de uylersle
rigeur der wetten (Placaat 19 Juny 1750).

58. En om teegens diergelyke strafwaardige gedoentens
alle mogelyke vooisiening in 't werk te stellen zullen, wanneer
op eenige scheepen of vaarluygeu van particulieren, onder
's Gomp* gebied sortecrende, bevonden mogte werden nieuw,
Europeesch zeyldoek of zeylen, daar van gemaakt, dan wel
nieuw, Europeesch touwwerk, in zoo een geval zullen de rlieeders
of officieren van 't zelve gehouden weezen aan te wysen, hoe
zy daar aan gekomen zyn en, zulks niet willende of kunnende
doen, als een heeler van gestolen goed geconsidereerd en ge-
straft werden (Placaat 29 Maart 1754).

59. Niemand mag des nagls, na het sluyteu van de hoorn,
bet tolhuys passeeren, op poene van aan lyff en leeven te zullen
gestraft werden; en zal de schild wagt ook aan die straf subject
weezen, die de passagie zal hebben gedoogt; dog voor scheeps
officieren, ter deeser rheede bescheyden, en andere, bekende,
Nederlandsche ingezeetenen sal 's avonds, tel negen uuren toe,
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hel klinket van liet Walerpootije opengedaan en aan haar
vergunt werden daar uyt en in Ie gaan (Placaat 8 April 1682).

60. Niemand der onderdaanen van de Comp', wie hel ook
zou moogen weezen, zo ler deezer boofdplaatse, als langs ge-
heel Java, Cberibou en Bantam, zal eenig sloepen, jaehlen
of andere vaartuygen, geene uylgezondert, ook geen ankers,
louwen of andere scheeps gereedschappen of equipagie goederen,
veel min geschut of kleynder schiet geweer en ammunitie
van Oorlog aan vreemde natiën of aan iemand, die niet sorteerd
onder de jurisdilie van de Comp8

, mogen verkopen, transpor-
leeren en veraliéneereii, onder wal naam of pretext het zou
mogen wesen, op verbeurte ipso jure en sonder forma van
proces van 'l verkogle of de waardy van dien, mitsgaders
sodanige verdere correctie, als, na geleegentheid van de zaak,
zal geoordeell werden te hehooren (Uesolulie 12 Deccmhcr
1758 en plaraat 13 April 1753).

61. En om alle occagien lot hel eludeeren deezer prohihitie,
zo veel mogelyk, weg te neeinen zullen de geenen, aan dewelke
uiogle werden gepermitteerd naar de West van Indien te
vaaren, hy de saltandhaars hehoorlyke caulie moeten slellen,
na raio van de waarde van het vaarluyg, dal 't zelve van de
plaats zyner destinalie of waai' op de pas verleend is, weeder
herwaarts Ie rug keeie en aldaar of geduurende de reyse
niet werde veralinecrd, gelransporteert of verkogt, almeede op
poene, dat, hy bevinding van het tegendeel, de voorsz. waarde,
zonder eenige forma van proces, len behoeve van de Comp"
zal weezen geconfisqueerd, mitsgaders dat de verzender huyten
dien arhilralyk zal werden gecorrigeerd (Placaat 10 Uctoher
17C6).

62. Niemand zal onderstaan van eenige alhier aankomende
vreemde Europesen op de rheede en daar om trend ofle elders
anders als hier aan land en om alhier, hehoorlyk vertold zynde,
geleevert te worden, in Ie kopen eenige Europeesche dranken
of andere provisien, stuk goederen of andere gepermitteerde
koopmanschappen, en zulx op verbeurte van alle zodanige
ingekogte wharen, als 'er zullen werden aangehaald, nevens
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de vaartuygen. w;iar in dezelve zullen werden bevonden, en
een boele van een hondert ryxd' daar en boven of't quadrupliim,
zo dat meer bedraagl, Ie verbeuren by de geene, die bevonden
zal worden eenige zodanige goederen van vreemde Europeesen
gekogt te hebben anders als aan land en om alhier, na voor-
gaande vertelling, geleveri ie worden (Placaal 29 Maart 1784).

63. Ook zal niemand aan vreemde Europeesen mogen af-
slaan ofle verhandelen eenige goederen ofte koopmanschappen
van zodanige sortimenten, als alleen voor Europa dienstig zyn,
zoo die alhier vallen, als van buyten aangebragt werden, op
de verbeurte van zodanige Europeescbe sorlementen van
goederen, als, aan vreemde Europeesen verkogl zynde, zullen
kunnen werden aglerhaald; en dat tot schade van den verkooper,
die gehouden wezen zal de penningen, voor sodaanige, verkogle
goederen ontfangen, den koper te restitueeren en daar en boven
nog Ie betaalen een boele van een hondert ryxd s

, even gelyk
den genen, die na reglen zal kunnen werden overluygt eenige
Indiasebe goederen of koopmanschappen van zodanige Europese
sorlementen aan vreemde Europeesen verkogt of geleevert te
hebben, schoon de verkogte of gelceverde goederen niet mogen
werden aglerhaalt, verbeuren zal de waarde van zodanige
verkogte goederen niet alleen, maar ook nog de voorschreevene
boete daar en boven (Dilo).

64. Dewyl men, om goede reedenen, best geagt beeft alle
alliier aankomende Europcese vreemdelingen, by benodiglheid
van ryst, arak en zuyker, daar meede uyl'sComp* pakhuysen,
onder befaaling, Ie gerieven, zo werd allen inkoop by particu-
lieren verluiden, met last aan de 80 band haar8 om wel sorge
te dragen, dal aan deeze ordre slipt voldaan werde; zullende,
by onldekking van dies overlreeding, den koop vernieligl, het
goed verbeurt verklaart en den verkoper, zo wel als makelaar,
daai' e.u boven arbilralyk gecorrigeerd, mitsgaders door de
respeclive koopers of uytvoerders aan de pagters van de in-
koomenile en uylgaande regten voor de ryst en de suyker
voldaan moeien werden den gewoonen uytgaanden lbol (Adver-
tissement '21 Fehruary 1764).
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65. En werden alle officieren en verdere bedicndens van
de zeevaart en zo meede alle andere ingeseetenen, 'l zy
Comp' dienaaren nf burgeren, Mardykers, Ghineesen, Mooren,
Jentiven en andere, geene uytgezondert, gelast, dat zy haar
zullen hebben te onthouden om in's Comp8 ofte hunne scheepen
of vaartuigen Ie ontfangen ofte over te neemen eenige wharen
ofle koopmanschappen van vreemde Europeesen, zo voor hen
zelve, als voor andere, en voor al omeenige zodanige goederen
met 's Comp" sjampangs ofle met. haar boots of schuylen aan
land te voeren, op poene van confiscatie en arbitrale correc-
tie daar en boven na vereysch en bevinding van zaken
(Placaat 29 Maart 1754).

66. Niemand, 't zy van land ofte van de scheepen en vaar-
luygen alhier ter rheede. dan alleen den sabandhaar en licenl-
meesler in zyne functie, zal zig mogen verstouten te gaan ofle
vaaren aan boord van eenige vreemde Europeesche scheepen,
hier ter rheede ofle elders omtrent dezelve leggende, op poene,
dal, die daar van naar reglen zal werden overluygt, verbeuren
zal een amende van twee hondert ryxd% 'l zy daj. hy op
zodanig vreemd schip eenigen handel zou mogen hebben
godroeven of niet (Dito).

67. Vreemde Europeesen ofte inlanders, onder hunne vlag-
gen sorleerende, mogen gene portie hebben in scheepen en
vaartuygen. welke particuliere ingezeetenen dezer colonie in
der lyd moglen gepermitteerd werden naar China ten handel
te zenden (Besluit 10 Juny 1765).

68. Aan alle vreemde Europeesen werd verhoeden den
uytvoer van Iripangs, vogelnesjes en agaragar, zoo door
haar selvs, als door andere voor haare reekening, op poene
van confiscatie, de eene hel fte ten behoeven van de Comp e

en de andere helft voor den officier, die de calange of aan-
haaling zal doen (Besluit 2 Juny 176Ö).

60. Op gelyke ponalileit werd ook gcinlerdicoerd den invoer
ter deser lemfdplaatse van allerhande Chineese whaaren, hoe
ook genaaml, door vreemde Europesen en ook door andere voor
haart: reekening (Dito).
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70. En, ingevalle die Chineese whaaren voor reekening
van vreemde tëuropeeseu gevonden werden in de jaarlyks van
China alhier aankomende jonken, zo zullen, niet alleen allede
ingelaadene goederen, maar ook ile jonken zei Is ipso jure con-
fiscabel weezen (Dito),

71. Voor al mogen geen Comp" zee- of landkaarten aan
vreemde natiën verkogl, uylgegeven of weggeschonken werden,
op poene van aan den lyve gestraft te zullen werden (Uesolutie
25 Augustus 1761).

72. Alverder zal nieimnd den onderdaancn van dcCompe
,

wie het ook zou mogen wezen, zo ter dezer hoofdplaalse, als
langs geheel Java, Cherihon en Bantam, eenige chialoupen,
jachten of andere vaartuygen, geene uytgezonderl, ook geen
ankers, touwen of andere scheepsgereedschappen of equipagie
goederen, veel min geschut, of kleinder schielgeweer en ammu-
nitie van oorlog aan vreemde natiën of aan iemand, die niet
sorteert onder de jurisdictie van de Compe

, moogen verkoopen,
transporleeren en veralineeren, onder wat naam of pretext het
zoude mogen wezen, op verbeurte ipso jure en sonder form
van proces van 't verkogle of de waardye van dien, mitsga-
ders zodanige verdere correctie, als, na geleegentheid van de
zaak, zal geoordeelt werden te behooren (Placaal 29 April 1671,
9 January 1674, 2 October 1741, resolutie 12 December 1755
en advertissemenl 13 April 1765).

73. De nachodas of schippers der burger en andere par-
ticuliere vaartuygen, die aankomen, zullen terstond, als baai-
anker gevallen zal wezen, iemand van den baaren of haarent
weegen aan land Lot de sabandaar moeien zenden, om van
haare komsle en voorneemen kennisse te geeven, ten langste
binnen 24 uuren; zig voorts in opzigte van het getal en de
aanneeming hunner manschap, de opgave der mede gebragte
passagiers en al wat daartoe relatie heeft, sliptelyk reguleerende
naar hel geene dier wegens onder 't hoofddeel van den outfanger
generaal, sabandbaar, etc. gestalueert is (Ordonnantie 7 July
1667).

74. Uyt de voorsz. vaartuygen zal niets mogen gelost,



VRIJE EN VÉRBOÖEN VAART EN HANDEL. 177

PLAKAAT-BOEK DEEL IX. 12

nog daar in naderhand gelaaden of afgescheept werden, zonder
voorafgaande permissie van den sabandhaar, op poene van
andersinls als sluykers gestraft te zullen werden (Dito).

75. Dezelve zullen, zo wel als alle daar meede overgeko-
men negotianten, gehouden zyn by den sabandhaar, ontboden
zynde, zonder merkelyke verlet te komen, op poene van drie
rd s boete of andere arbitrale correctie (Dito).

76. Geene vaartuygen zullen van hier na andere plaatsen
mogen vertrekken zonder haar alvoorens te hebben voorzien
van een behoorlyke pas, waarop de naam en van alle Neder-
landers en Mardykers en alle andere ingezeelenen dezer stede,
zo wel vrye als lyfeygenen, zullen aangeteekend en by den licent-
meester ten minsten drie daagen voor haar vertrek aangegee-
ven weezen, op verbeurte van schip en lading, mitsgaders verdere
arbitrale straffe, na geleegentheid van zaken, welke straffe de
hoofden of schippers van zodanige vaartuigen ook subject zul-
len wezen, ingevalle zy, kennis hebbende of kunnende hebben,
dat eenige verstekelingen zig op dezelve bevinden, in gebreeken
blyven daar omtrent behoorlyke navorsing Ie doen of van
de ontdekking kennis te geeven aan den licentmeester (Dito).

77. Daar en boven zullen die voor de eerste maal na zee
gaan en na andere plaatsen als Javas Oostcust, Cheribon en
Bantam navigeeren, zig moeten voorzien van een zeebrief,
dewelke door Scheepenen deezer steede zal geëxpedieerl wor-
den, onder het groot zegul van haar Eerwaardens, gedrukt in
groen wasch (Resolutie 11 en 15 Juny 1743).

78. Niemand, 't zy Comp8 dienaar, burger, Mardyker of
ander ingezeten, veel min vreemdelingen, zullen, zig naar of van
't eiland Onrust begeevende, aldaar op eenige andere plaatsen
mogen aanleggen ofte afvaaren, dan die daar toe is geordon-
neert en bequaam gemaakt, op verbeurte van 't vaartuig of
andere arbitrale correctie (Placaal 1 Maart 1668).

79. En de geene, die ten gemelde eyland bescheyden zyn,
zyn almeede begrepen onder 't verbod tegens het aan boord
vaaren van de aankomende scheepen, voor datse ter deze rheede
gearriveert of na dat van hier na een ander comptoir
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afgevaardigt zyn; en tle baas van 't zelve zal, by overtreeding,
boven de in 't geueraal gestelde straffe, 't zy dat selvs aan
boord vaart ofte zulks andere gelast, toestaat ofte conniveert,
gedeporleert werden van ampl, qualiteyt en gagie (Placaat
12 November 1666).

80. Alle vaarluygen, van Batavia of elders ten deze eylanden
annkomende, zullen moeien gedoogen, dat de baas ol' iemand
anders van zynent weegen deselve visiteerd, zo nauw als by
begeerd, om te verneemen, of daar in ook eenigerhande sterken
draak, 't zy arak, wyn, suri of diergelyke te vinden mogten
wezen en, dezelve vindende, conlisqueeren (Ordonnancie 14.Iuny
1667).

81. Niemand, wie bet ook zy, vermag eenig arsenicum,
antimonium, rottenkruyt ofte eenig ander vergift, boedanig ook
genaamt, 't zy in hel puMcq ef in 't bysonder Ie verkopen
ofte andersints Ie veralineeren, op poene, zo wel voor den koper,
als ontvanger, verkoper of weggeever, van een hondert ryxd s

boete, lusschen den oflicier, die de calange doet, en den aan-
brenger in gelyke deelen te verdeelen, en verdere arbitrale
correctie, na bevinding van zaken, en zulks behalve de confiscatie
van de whaare selvs (Placaat 25 February 1681).

82. Dog, ingevalle een vrye persoon, ter goeder naam en faam
slaande, eene kleyne quantileyt tot wettige en goede gebruyken
mogle benodigen, zal by daar van kunnen werden voorzien
in de medicinaale winkel deeses rasleels of de slads apotheek,
mits 't zelve niet door een lyfeygen, maar door den perzoon,
die hel noodig heeft, zelfs of door een vry perzoon, by hem met
een ordonnantie of recipis voorzien, de quantileyt en het eynde,
waar toe vereyscht werd, aanwysende, gehaald werde (Dito).

VAN SPECERYEN EN AMPHIOEN IN 'T BYZONDER.

1. Niemand, wie by zy, vermag eenigen handel te dryven,
't /.y directelyk of indirectelyk, in garioffel nagelen, noten
muschaten, foely en fyne caneel, mitsgaders de oliteyten, welke
daar van weiden gemaakt, op wat manier zulks ook ze»mogen
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wezen, dan we! dezelve van cenige plaatsen voorhaare of andere
particulieren reekening herwaards overbrengen ofte elders ver-
voeren, daar inne eenigzinls participeeren ofleook in 'sComps

,

dan wel in liaare particuliere scheepen, vaartuygen, huysen en
andere logementen bergen, onder wat voorwensel zulx ook zou
mogen wezen, op poene van te zullen werden gestraft met de
dood en confiscatie van de helft haarer goederen, maandgelden
of andere eygendommen : gelyk ook de scheepen en vaartuygen,
waar meede men getragt heeft de speceryen of oliën, daar v;m

gestookt, te vervoeren, met derzelver geheele lading; zullende
de mans in deze voor haare Vrouwen moeten respondeeron
(Placaat 27 October 1627, 14 Juny 1631, 24 May 1629 en 29
July 1757, ilem resolutie 7 February en 22 December 1716).

2. Met dezen verslaande nogtans. dat door den regier om
trent een zeer gering partytje van op zyn meest vyf ponden
gesloken speceryen ofte vyf oneen olieteyten van ieder soort
of twintig oneen in 't geheel, wel mitigatie gebrnykt en
zodanige delinquanlen een mindere straffe naast de dood, na
geleegentheyd van zaken, toegevoegd zal mogen werden (Reso-
lutie 22 December 1716).

5. Middelerwyl. dat aan den aanbrenger van de overlrecding
dezer interdict ie beloofd werd een premie van een honderl ryxd*
en verswyging van desselfs naam (Resolutie 29 November 177)5).

4. Eri om, zo veel mogelyk, voor te komen alle quade
praclycquen, welke omlrend dit precieus artieul zoude kunnen
in 't werk gesteld werden, zo zullen alle Comp s scheepen en
vaartuygen, komende van Ambon en Banda, illico en zonder
de minste uytslel, na haare verscheyning hier ter rheede, op
't aller naukeurigste moeten gevisiteerd werden door den wal er
fiscaal, nevens twee gecommitteerde leeden uyt den Raad van
justitie, geassisteert van den secretaris en deurwaarder van
dat collegie; zullende voorts by die visitatie alle kielen der
daar op hescheyden manschap onder 't oog van gemelden
fiscaal en gecommitleerdens moeten geopend werden en met alle
•nogelyke exactitude en nauwkeurigheyt doorzogl enbezigiigl.
'er onlwaaringe, of in dezelve ook cei.ige speceryen uiogtert
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verborgen wezen, ten eynde, by ontdekking, daar teegens, als
ook teegens de aanbrengers, te kunnen procedeeren na den
inhoud deezes (Resolutie 27 Augustus 1699, 15 May 1714,
28 April 1730, 17 May 1736, 18 October 1737, 24 December
1748 en VI December 1763).

5. Vervolgens zullen de voormelde kisten, na dat invoegen
voorsz. zyn gevisiteerd, ten eersten van die bodems moeten
geligt en door siampangs of losboots overgebragt werden op het
admiraals schip, dan wel op eene der naast aangeleegene schee-
pen, om aldaar in de ruymen of andere bequaine plaatsen in
bewaring te blyven tot tyd en wyle de meermelde specerye-
scheepen of vaarluygen zullen wezen ontlost van haare ladingen
en andermaal gevisiteerd door den waterfiscaal en zyne bedien-
dens (Dito).

6. Dierhalven zal niemand, buyten de gene, waar van zulx
den dienst van de Compc zal vereysschen, aan boord van de
voorsz. scheepen of vaarluygen, hier ler rheede of daar omtrent,
zig mogen begeven of binnen dezelve geadmilteerd werden,
zo zodanige bodems niet geheelyk ontlost en bovengemelde
tweede visitatie zal wesen volbragt (Dito).

7. Ook zal, zoo lange voorz. ontlossing en visite niet is
volbragt, geene der hoofd- of mindere officieren, en gemene
van boord na land of andere scheepen of vaarluygen haar
mogen begeven, dan in cas van noodzakelykheyd of speciaal
consent van den opper-equipagiemeester, mei voorkennis en
licentie van den heer Gouverneur Generaal of, by zyn Edelheyds
afweezen, den heer Directeur Generaal: zulks, dat de geene, die
tot het bestellen der medegebragle brieven en papieren aan land
gekomen zoude mogen zyn, zig opstonds weder na boort zal
moeten begeven omme aan voorsz. ordre te voldoen (Dito).

8. En, om ook met relatie lot de losvaarluygen alle mogelyke
voorziening te doen, zullen de onderofficieren, welke met
speceryen na de wal werden gezonden en de zorge en loezigt,
mitsgaders de verantwoording daar over aanbevolen is, om
geene reden, hoedanig ook, van sodanige vaartuygen mogen
gaan, zo lange het van de ingelaadene speceryen niet zal weezen
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ontlast, en zulks op poene van deportement, zullende zodanige
stuurlieden of andere onderofficieren hare addres en losbriefjes
niet iu perzoon moeten gaan bestellen, maar zulks hebben te
doen verrigten door een der mindere matlroosen of zeevaarende
op haar onderhebbende vaartuygen, wanneer daar meede aan
de wal, 't zy aan de Westzyde ofte voor 't casteel gekomen
zullen wezen; gelyk ook in 't zegulen der luyken, het verzorgen
der schotten en andere toegangen tot het ruym der gemelde
vaartuygen alle mogelyke opmerking en voorzigtigheyd zal
moeten gebruykt worden (Dito).

9. Met dat selfde oogmerk zullen ook alle burger of
inlandsche vaartuygen, komende van Ambon, Banda, Ternaten
en Maccasser, illico en zonder het minste uytstel, na haar
aankomst hier ter rheede, door de bediendens van de boom en
den walerfiscaal, dewelke telkens door die van de boom, by
aankomst van zodanige vaartuygen, daar van ten • spoedigsten
zal moeten werden geadverteerd, onder de vereyschte adsislentie
van militairen, bezet en vervolgens nog ten selven dage of
immers zoo haast het daags daar aan zal konnen geschieden,
door den walerfiscaal en sabandhaar met haare bediendens
in perzoon op 't aller nauwkeurigste onderzogt en gevisiteerd
moeten werden, gelyk ook dezelve vervolgens onder 't ooge
van gemelde officieren en haare bediendens zullen moeten
werden ontladen, op dat, in cas daar in eenige speceryen zouden
mogen berusten, dezelve ontdekt en aangeslagen mogen werden,
omme daar teegens, als ook tegens de aanbrengers en haare
vaartuygen, te procedeeren als na behooren (Resolutie 28 May
1715 en 7 February 1716).

10. Om op 't stuk der olileyten van speceryen te beter
de geleegentheyd lot quade practyequen weg te nemen is de
vendumeester, de secretarissen, soo van de collegien van justitie,
als Weesmeesleren, item de curator ad lites en die verder tot

#

het houden van vendutien geauthoriseert zyn, expresselyk ver-
booden het opveylen of verkopen van eenige oliteyten, onder
wat naam of pretext hel weezen mogte, 't en zy dezelve alvoorens
door een medicinale doctor, chirurgyn, ofapothekar, in 's Gom-
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pagnies dienst of onder haare jurisdictie sorteerende, bezigtigt
zyn en door hem verleend zy een attestatie, onder presentatie
van eede, dat onder dezelve geene olileyteii van de vier hooft
speceryen, in den aanvang deeses gemeld, te vinden zyn; met
verdere last, dat zy de geene, die daar onder inogten werden
bevonden, in de medicinaale winkel, onder quitantie van den
administrateur, zullen moeten overgeeven, om by de boeken
ingenomen en aaji de Comp e verantwoord te werden, sub poene
van deportement, l>y aldien zouder deze preeaulie eenige fyne
specery oly verkogt hebben (Resolutie 27 Augustus 1751).

11. De geene, die van de Oost of Ceylon eenige boomtjes
off plantjes van garioffel nagulen, noten muschaten of veritahle
Ceylonse caneel naar elders in Indien mogte onderstaan te
vervoeren, zal voor ieder boomtje of plantje verbeuren een
duysend guldens voor een burger en alle te goed hebbende
gagie voor een Comp s dienaar daar en boven, ten behoeve
van de Corapc

, met zodanige verdere correctie, als bevonden
ïal werden te behooren (Placaat 25 November 1706 en 7
November 1712).

12. En, zoo iemand gelegeutbeyd mogte gevonden hebben
om van voorsegde boomtjes of plantjes naar Nederland, 't zy
van hier of elders, ter sluyk mede te nemen, zal, van wat staal
of conditie hy ook zoude mogen wezen, voor ieder plantje
verheuren duyzend guldens, buyten deportement en verbeurte
zyner te goed hebbende maandgelden, zoo een Compagnies
dienaar het mogte onderstaan hebben (Dito).

13. Voorts blyft niet alleen geinterdiceerd den handel in
amphioen, buyten de gene, die van de gepriviligeerde sociteyt
iügekogl is, maar ook den vervoer met 's Camp5 of andere
scheepen, 't zy Europesche of inlandsche, dan wel mindere
particuliere vaartuygen, direct uyt Europa, de directie van
Bengale of van eenig ander comptoir of plaats van de Comp'
of van andere na deeze hoofdplaats, dan wel elders na en
bezuyden Malacca en binnen de straal Sunda en op Comps

lerriloiren of comptoren, binnen of buyten de Weslcust, deselve
verklarende conßscabel in den eersle graad, saisibel voor een
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yder, met volkomen vryheyd om, waar dezelve binnen voorsz.
bepaalde plaatsen of districten ontmoet werd, aan te baaien,
'tzy te land of op zee en uyl de scheepen of vaarluygen, die
zulks gelaadcn mogien hebben en aan Comp s onderhoorige, dan
wel inlanders, inel geene Europesche passen voorzien, loe-
hehooren, zo hy des maglig is, te ligteu en op te brengen te
dezer hoofdplaats of het naast gelegensle coinptoir van de
(lomp', om aldaar vervolgens geprocedeert Ie werden lot
confiscatie van deze amphioen niet alleen, maar ook de vaar-
luygen, waar in dezelve bevonden mogteii werden; op verdere
poene, dat de geen, die bevonden zal werden zig aan zodanige
particuliere, vuylen morsliandel in amphioen door overzending
en vervoer, mitsgaders desselvs bewaaring, koop en verkoop
vergrepen en schuldig gemaakt, dan wel daar inne op eeniger
bande wyse geparticipeert of de hand geleent te hebben, 't zy
hier, in Bengale of wel elders op eene van Comp'coniploiren,
waar 't ook zoude mogen wesen, 't zy te land of op haare
scheepen en mindere vaarluygen, zonder eenige conniventie,
gr;il ie of dissimulalie, van wal qualiteyt of conditie hy ook
zoude moogen weezen, ten exempel van andere, boven de confis-
catie a uso van zyn goederen, aan lyf en leeven zal werden
gestraft (Placaat 2 Juny 1758).

14. fielyk al meede werd gestatucerd, niet alleen, dal. zo
wanneer in eenige scheepen of vaarluygen, zo die van Balavia
na eenige plaatsen komen Ie vertrekken, als van elders, 't zy
uyl Europa of van eenige buyten quartieren in India bier ter
rheede komen of leggende zyn, eenige particuliere amphioen,
huylen die de Compe of de voorsz. sociteyt toebehoorende is
of van dezelve ingekogl mogt wezen, bevonden en agterhaald
inogte werden, boven desselfs confiscatie, etc, de schippers,
boekhouders, stuurlieden en deks officieren, als bootsman, schie-
man, constabel, enz. of die derzelver plaatsen bedienen of hy
provisie waarnemen, van en op al sulke bodems, als die de
toesigt daar tegens len principale aangaat en hooglyk aanbevolen
is daar tegen Ie vigileeren en, by ontdekking, ten eerste aan
te geven, zullen werden gedeporteert en gecasseert en wydcrs
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de schuldige daar en boven sodanig aan lyf en leeven gestraft,
als na bevinding van saken in dezen zal g'oordeelt werden te
behooren, maar ook, «lat aan den ontdekker ofaanbrenger van
parliuliere amphioen of smokkelhandel in deselve, onder secre-
tesse van desselvs naam, beloofd werd, niet alleen de waarde
van alle zodanige, daar door aangehaalde en geconfisqueerde
amphioen, na aftrek per geregtelyke onkosten en verdere
detractie, hier onder te melden, maar boven dien een volko-
men inpuniteit aan den zelven, in zo verre hy zig aan gemel-
den verboden handel, 't zy door aanbreng, bewaring, koop of
verkoop van particuliere amphioen meede mogte hebben schul-
dig gemaakt, wordende selvs in dien gevalle aan de aanbren-
gers hun regt op de verkogte, particuliere amphioen, dan wel
desselvs verkoops prys gereserveert gelaaten.

15. Ten welken eynde de fiscaals der respeclive buyten
comptoiren, daar de aanhaaling geschiet, en alhier den advocaat
en walerfiscaal gelast werden zig te voegen by den aanhaaler
en voor hem te procedeeren tot de voorsz. confiscatie, daar
voor genietende de thiende penning en de armen deezer steede
de honderdste penning, te defalqueeren van de voorsz. waarde
of het geheele bedragen der aangehaalde amphioen, dewelke
aan de sociteyt ter deezer plaats zal moeten werden overgelaa-
ten op de taxatie van dies waarde, na de constitutie van dit
sap in proportie van 's Corap* amphioen, die dezelve ontfangt
legen vier hondert en vyftig ryxd s de kist, tot welke taxatie
zullen werden gebruykt de kundigste en bequaamste subjecten,
ter weder zyde, by de sociteit en den aanhaaler, ten getallen van
twee of meer te benoemen, na 't goedvinden vanden regter;
en voor welke getaxeerde prys de sociteyt gehouden zal wezen
de voorsz. amphioen aan te nemen en dadelyk in contanten
gelde by de leverantie te betaalen.

16. Voorts werd wel expresselyk verboden het falsifieeren
of vermengen van den amphioen, 'tzy by heele, halve of quarl
kistjes, dan wel in kleynder quantileyt, ten verkoop of ver-
sending, en insonderheyd het verkoopen of versenden van sulke
vervalschte of vermengde amphioen in de kisten, waar meede
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de suyvere en opregte opium voor de Compagnie alhier aau-
gebragt en by de sociteyt verkogt werd, sub poene van confis-
catie van de gefalsifieerde of vermengde quanliteit voor den
aanbrenger, invoegen als op § 15, mei relatie tot den smok-
kelhandel in dezelve gezegt is, en hannissement in de ketting
voor den lyd van vyf jaren daar en boven (Placaat 16 April
1751 en 2 Juny 1758).

17. Dog het kopen en verkopen van madat of geprepa-
reerde amphioen, van de sociteit ingekogt, werd aan een ieder
gepermitteerd, onder conditie nogthans, dat dezelve aan geen
slaven zal mogen geschieden, nog ook niet binnen de stad en
Zuyder voorstad, nog ook in de blokken beooslen dezelve lot
de Paraveese weg toe, op arbilrale straffe, tot de ketting toe; op
welke poenaliteyt ook geinterdiceert werd het zetten van madat
rookers by forma van kroeg of ueering en het admitteeren
van vreemde madat rookers in zyn huys om madat Ie schuy-
ven, mitsgaders alle Ie samenkomsten van madat rokers in
deeze of geene huysen (Advertissement 19 April 1747).

18. De scheeps overheeden mogen geen amphioen, in hoe
geringen quanliteyt ook en schoon ook van de sociteyt ingekogt,
na China vervoeren, op poene van confiscatie der amphioen
voor den aanhaaler en opzending van dies transgresseurs in
verseekering herwaarts, len eynde teegens dezelve geprocedeert
te werden naar uylersle rigeur der wetten (Placaat 19 Juny
1750).

VAN VERSCHEYDE MISDADEN.

Brandsliglers.

Alle, die zig aan deeze misdaad schuldig maaken en daar
aan de hand leenen, zullen aan den lyve of wel met 'er dood
gestraft worden, naar exigentie van zaaken; en die zulke boos-
wigten aanbrengen, dal op de daad betrapt en daar van over-
tuygt werden, zullen hondert rd s uyt de stads gelden tot een
beloning genieten (Advertentie van Schepenen 22 Oclober 1669).
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Zeerovers.

I. I huiml. bevonden werdende eenige zeeroof gepleegt te
hebben, sal sonder eenige genade aan het leeven gestraft en
alle zyne middelen verbeurt verklaart werden (Oude statuten).

2 En zullen de gezaghebbende officiers van 's Comp s kruys-
vaarluygen olie andere dienaaren van de Comp( ', die in
'l minste met ileselvcn gecolludeert hebben ofte, hen reeds
in hunne magt hebbende, moetwillig hebben laaien ontkoomen,
dezelfde straffen onderworpen zyn.

Valschc munters.

Niemand zal eenige goudc en silvere, gangbare munten
mogen nabootsen, vervalsenen, snoeyen, scbroeyen, snyden of
dezelve wasschen met sterk water of in eenigerly manieren
verligten, op straft des doods; zullende den geenen, die iemand
zal weten aan Ie wyzen schuldig aan vnorsz. misdryf, zodanig
dal in handen van de justitie geraaken zal en van de misdaad
na regten overtuygd, genieten een premie van twee honderl
rd* en zyn naam daar en boven, zo veel doenlyk, werden gese-
creleerd (Placaat 50 April 1698, 51 Maart 1700, 16 April
1711, 20 November 1727, 28 July 1729, 11 Fehrtiary 1752,
25 Juny 1745, resolulie o Maart 1756, en placaat 15 Maart
1765).

Hoererij en overspel.

1. Die een eerbaare vrouwe 10l ontugt aanzoekt of schan-
delykheeden voorlegt, zodanig, dal daar van in regten kan wer-
den overtuygt, zal arbitralyk, naar geleegenlheid van zaaken
en perzoon, gestraft werden, moelende alle vrye vrouwen voor
eerbaai - werden gehouden, waar van 'l leegendeel niet komt
te blyken (Oude statuten).

2. Maar die een jonge dogter of weduwe bevonden zal
werden geschonden of beslapen te hebben, sal 50 rd s vrrbeu-
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ren of wel swaarder gestraft werden na discretie van den regter,
te weeten, soo den delinquant een ongehuwt of vrye persoon
is; maar, by aldien zig een getrouwt man daar aan komt te ver-
grypen, zal hy den lyd van een maand in liet donker gal te
water en ryst gezel en in een anieiiile van hnndert rd s gecon-
demneerl werden, behalven dat hy, eenig ampt of officie heb-
bende, daar van zal werden gedeporleert en inbabil verklaart,
terwyl de vrouwe voor den lyd van twaallf maanden in hel
tngtbnys gebannen zal werden (Dito).

5. Maar overspel hegaan weidende niet een gehuwde
vrouwe, zullen beyde, 'tzy de man gelrouwt is of niet, boven
amende van 100 rd8

, yder voor den lyd van 50 jaaren, de man
ad opus publicum buyten 's lands en de vrouw in liet lugt-
huys gebannen werden (Dito).

4. Geene Christenen vermogen byzitton te liouden, op
poene van 100 rd s voor eersle, 200 voor de tweede en 300
voor de derde reyse, dat daar over bekeurd zullen werden,
zullende de boetens, zoo in dit, als de voorgaande ;*! van dit
hoofddeel gestatueerd, werden geappliceerd, eenderde voor den
armen, een derde voor den officier, die de ealange doet, en de
overige derde voor den aandrenger (Dito).

5. Geen zee officieren mogen op reis naar dee/.e of geene
comptoiren, dan wel vau daar herwaards keeiende, meede
neeinen of over brengen eenige vrouwlieden, vrye ofte sla-
vinnen, op poene vau vyl honderd rd s

, len behoeve der stads-
werken Ie verbeuren, uytgezondert nogtans niet alleen de zulke,
die in gezelschap van of met eene familie op speciaale
ordonnantie overgaan, maar ook de zodanige, waar toe door de
locale overigheid speciaal verlof niogte weezen verleend (Reso-
lutie 19 Maart 1754).

6. Eenig heiden, Mahomelaan ofte, ander onchrislen persoon
by een Christen vrouwe, gelroud ofte ongelroud, boeleerende, sal
zonder eenige remissie met de dood geslrafl werden (Oude
statuten).

7. Ingevalle eenig lyfeygen hem zo verre quam Ie verstouten,
dat met een vrye vrouwe of dagter, te vooren geen slavinne
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geweest zynde, oneere pleegde, zal hy voor zyn leeven ad optfs
publicum gebannen werden, dan namenllyk, als het geen
Nederlandsche, nogte zyns lyfheers vrouwe of dogterzy; want
den lyfeygen, die met eenige van deese bevonden zal werden
onkuysheyd bedreeven of deselve daar toe gesolliciteert te
hebben, zal zonder genade met de koorde gestraft worden,
tot dat 'er de dood na volgt (Dito).

8. Gelyk ook met geesseling en ketlingslng, om voor al
haar leeven aan de gemeene werken te arbeyden, zullen
gestraft werden alle slavinnen of vrygegeevenen, die baares
lyfheers of lyfvrouws zoon, beneederi de dertbien jaaren oud,
tot outugt zullen verleid hebben, wanneer de ouders daar
over klagtig vallen en regt begeeren.

9. Voorts zullen de officieren van justitie allezints attent
zyn en- goede toezigt moeten houden op alle kilten, kroegjes
en andere suspecte huyzen en plaatsen, zo binnen, als buy-
len dese stad, ter weering van hoerery en alle vrouws per-
zoonen, die zy op goede gronden aanzien en agten zig daar
aan schuldig te maken, met voorkennisse en toestemming van
den regier, haare huyzen en neeringen doen ruyinen en, in
zo verre die ergerlyke lieden op die misdaad g'atlrapeert of daar
van overtuygt werden, zullen zy voor de eerste reyse verbeu-
ren twintig ryxd s en, by mancqucment van betaling, voor ses
of meer maanden, d'inlandsche vrouwen met. een ketting aan
't been, in 't luglhuys gebannen, dog voor de tweede en ver-
dere reyse daar en boven aan den lyve gestraft werden na
exigentie van zaaken (Placaat 25 January 1682).

Tui/n-, boom- en bosch-schendery.

1. Die bevonden werd eenige vrugt- ofte andere hoornen,
staande op 's Heeren weegen, te beschadigen, van hunne vruglen
of bepaggeringen te berooven of ook de bcyningen van tuynen
te verbreeken of wel in te dringen om de vruglen af te plukken,
't gezaayde Ie bederven of andere diergelyke straat- en Ihuyn
scheiuleryen te begaan, zal, zonder connivenlie, aan den lyve of
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mr! keltinggang, tlun wel anderzinls werden gestraft, na de
importantie van 't misdryf ofte de geleegentheid van zaaken en
perzoonen (Placaal 3 May 1680 en 28 December 168S).

2. Insgelyks zal niemand vermoogen de zaay- en bouwlanden
van andere lieden te doorloopen, het gewasch te verlreeden
en vernielen ofte andersints Ie bederven, veel min iemands
suykerriet of andere gewasschen afsnyden, uytrukken of op
een andere wyse te ontsleelen, op poene van zonder figuur
van proces in de ketting (e zullen geklonken werden om
voor een of meer jaarcn aan de gemeene werken te arbeyden
ofte anderzinls arbitralyk gestraft werden, naar vereysch en
bevinding van persoonen en zaaken (Oude statuten, advertisse-
ment 9 November 1646 en placaat 23 December 1656).

3. Om 't overryden, vertrappen en beseeren van mensclien
en kinderen, item schillen en schenden der boomen, mitsgaders
het hreeken der paggers en heyningen der thuynen en erven
en andere ongevallen voor te komen is gestalueerd, dat geen
paard of rund-vee door de slad zal mogen gedreeven worden
anders dan met seelen of louwen gebonden, op verbeurle
van ses rds voor den aanbrenger.

Wanneer iemand niet in zyn publicque dienst, maar voor
plaisier in de stad te paard ryd, sal hy niet mogen
galoppeeren, op poene van confiscatie ofte een geldboete,
naar bevinding van perzoonen en zaaken.

Lyfeygenen, die eenig paard door de slad moeten brengen,
zullen niet vermogen daar op te gaan zitten, maar zullen
die by de hand met de loom moeten leyden, op poene
van slrengelyk gegeesscld te werden.

Geene varkens of diergclyke beeslen mogen i:i gemeene
sloolen of revieren leggen of sig wassen en zo ook geen paarden
buyten de wedden, daar toe gesteld, op verbeurte van dezelve
beeslen en een boe Ie van ses rd s

, ten beboeven van den
aanbrenger, voor de eerste maal, mitsgaders voor de tweede
maal arbitrale correctie en in beide gevallen vergoeding van
schade, door dezelve veroorzaakt.

Niemand zal vermogen eenige paarden, buffels, koebeesten,
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schapen, bokken, varkens, enz., met of zonders vvagters, te
tarten graasen of weyden langs 's Heeren publicque weegen, op
verbeurte niel alleen van dezelve beesten, maar Ottk rtog op een
boete voor ieder beest, dat zodanig bevonden en aglrrhaald zal
werden, voor de eerste reyse van thien, voor de tweede maal
van twintig rd* ten beboeven van de geene. die de aanbaling
zal doen, en de diacony armen deezer sleetle, ieder voor de
belfte, en voor de derde maal op arbitrale correclie, boven
de vergoeding der scbade (Oude statuten, placaal 17 April 1750).

4. En zullen de geenen, die beesten ofte vee houden, schuldig
zyn zorg te dragen, dat dezelve in het uyt-en indryven onder
weegens geen schade doen, op verbeurte van ses rd' ten
behoeve van den aanbrenger, buyten de voldoening der schade
van den eygenaar ofte huurder van 't land, ter taxatie van
den officier, onder wiens jurisdictie snlks voorvalt (Dito).

Straat schendery, diefstal en fraudatien.

1. Die zig schuldig maakt aan eenige fraude, dievery en
ontvreemding van 's Comp' waaren en koopmanschappen, hoe
genaamt of waar ook geborgen mogte wezen, 't zy aan land
in de respective administratien of te water in 's Comp5 scheepen,
jagten of andere vaartuygen, ofte aan dezelve met kopen of
vervoeren de hand te bieden, 't zy directelyk of indirectelyk,
zal zonder eenige connivenlie, gratie of dissimulatie, van wat
qualiteyt of conditie hy ook mag wezen, ten exempel van alle
de fraudateurs en dieven van 's Comp s middelen, boven confiscatie
van zyn goederen of ook de schepen en vaartuygen, waar
meede die gestolen goederen vervoert heeft ofte dagte te
vervoeren, aan lyf of leeven werden gestraft naar exigentie
van zaken, zullende den aanbrenger van zulke fraudateurs.
onder verhooling van desselfs naam, ook beloond werden met
hondert rtl' (Phicaal 9 October 1655, 5 May 1680, 24 May
1689 en 17 April 1730).

2. Ten opzigte van 's Comps equipagie goederen, land- en
zeekaarten in 't byzonder, is gestatueerd, dal, niet alleeu die
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eenige derselve heeft bestaan te verkopen of te vervreemden,
dan wel te verruylen, maar ook den geene, die zig onderwinden
dezelve weg te schenken, buyten 's Comp9 dienst l'employeeren
ofte anderzints te vervreemden, de voorsz. straffe zullen onder-
worpen zyn naar geleegenlheyd van zaaken.

5. Dit alles niet alleen te verstaan van de scheeps
overheeden en andere, welke dezelve ten gebruyke in den dienst
verstrekt krygen, maar ook van alle die geene, welke eenige
diergelyke goederen onder hunne administratie of bewaaringe
hebben.

4. Alle de geene, die ter zee ofte land eenige menscheu,
't zy vrye of lyfeygenen, van hier vervoeren ofte steelen, zullen
de straffe des doods incurreeren, gelyk ook alle die geene, welke
moedwillens en weetens haare hulp daar toe gecoutribueert of
meeite gewerkt mogten hebben, 't zy door verleyding van
zodanige vervoerde menschen, item huysvesting of verschuyling
van dezelve, ten versoeke, dienste en adjude der steelers of ver-
voerders ; gevolgelyk ook, die weetens en willens daar toe eenige
vaartuygen of andere hulpmiddelen helmen gecontribueerd,
zoo meede de geene, welke tot het steelen van menschen last
geu( i-ven of wel de vervoerders daar toe overgehaalt, geinduceert
of geinsligeerl, gelyk ook de geene, welke sodanige vervoerde
menschen wdlens en wetens gekogt mogten hebben; deze alle
zullen, gelyk gezegd is, de straffe des doods incurreeren,
on vermindert het officie en de prudentie van den regter om naar
geteegentbeid van de omstandigheeden, perzoonen ofte ander-
zints, ook wel een minder straffe, voornamenllyk wanneer
de gestoolene of vervoerde menschen lyfeygenen zyn, te mogen
decerneeren, zoo als denzelven in conscientie zal bevinden te
behooren (Placaat 21 October 1688 en resolutie 21 Uctober
1710).

5. l)e geene, die iemand op 's Heeren weegen en slraaten
of wel voor of in de winkels of huysen of ook wel buyten in
de thuynen aanranden en van vee, vruglen en andere goederen
en voorhmigsels berooven, pleegende alzo dievery en straatschen-
dery, zullen met opcnbaare geesseling en brandmerk of wel
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meede na exigentie van zaken met de dood gestraft werden,
onvennindert liet officie van den regier, als in de voorgaande
paragraaph vermeld (Placaat 23 January 1682).

6. En die eenigerhande grof of kleyn vee, 't zy buffels,
koebeeslen, paarden, schaapen, boeken, geyten, enz., komen
te steelen, zullen voor de eersle maal met geesseling en brand-
merk, nevens kettingslag voor tien jaaren, als het inlanders, en
een tien jarig bannissement ten eylande Edam, als het lieden
van Europeesen bloede mogten zyn, beide om aan de gemeene
werken Ie arbeiden, dog voor de tweede reyse met de koorde
aan de galg gestraft werden, dat 'er de dood na volgt (Placaat
21 October 1688).

7. Alle de geene, 't zy Europees of inlander, vrye of lyf-
eygen, die een of meer van de geene, welke aan huysbraken
of dieveryen, mei geweld vermengd, schuldig zyn, weel aan te
brengen, zodanig, dat in handen van de justitie geraakt en van
voorsz. strafwaardige feiten overluygd kan werden, zal, nevens
de verswyging van desselvs naam, zo het begeert werd, ook een
premie van twee honderl zilvere ducalons genieten; voorts zal
meede de geene, die daar aan schuldig mogte wezen en zyn
complicen, invoegen als gezegt is, komt aan te geeven, boven
de vryheid van straffe, insgelyks genieten een premie van
een hondert rd s

, zullende, wanneer 't een lyfeygen is, in 't eene
geval, zoo wel als in 'l andere, denselve daar en boven vry
gegeeven werden en den lyfheer genieten de helfte der premie
tot dedoinmagement of zoo veel meer, zonder prejuditie der
wederhelft van de premie, den lyfeygen competeerende, als
den voorsz. aanbrenger en lyfeygen ter arbilragie van den
regter zal geoordeelt werden zynen meester waardig te zyn
geweest (Advertissemenl 28 Juny 1748).

8. En op dat de goede in- en opgezeetenen, zoo wel in de
voorsteeden als ten platte landen, te beeter voor alle attentaten
van moord of diefstal beveyligt mogen zyn, is gestatueerd, dat
de onderdaanen van de Compe

, buylen de slad woonende, geoor-
looft is alle onbekende perzoonen, die van 's avonds ten half
seeven tot des morgens ten half ses uuren binnen haar huysen,
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PLAIAiT-BOEI DEEL IX. 13

erven of tuynen tragten te komen, zodanig, dat deze hunne
toeleg door aanneemelyke indiciën te bewysen zy, met geweld
af te weeren, ja, selvs te quetsen en te dooden, zonder dat daar
over in 't alderminste van de offieieren der justitie zullen mogen
aangesproken worden of voor eenig ongemak te dugten heblwn,
mits zulx aan den Landrost 's anderen dags vroegtydig bekend
makende (Ordonnancie 7 July 1667, 17 Augustus 1715 en 29
Juny 1759).

9. Dit regt hebben ook die geene, welken binnen de stad
woonen, dan namentlyk, wanneer men zodanig een op syn erff
off in huys vind, 't zy hy daar ingebroken, overgeklommen ofte
andersints, zonder kennisse van den huysheer, binnen gekomen
is en men denselven op geen andere wyse bekomen of het
ontvlugten beletten kan (Placaat 20 April 1622).

10. Geen Chinees of inlander, van wat natie hy ook zy, vrye
of slaaf, mag 's avonds, by donkere maan, na de klokke neegen
uuren, langs 's Heeren straaten of weegen, zo wel binnen, als
buyten de stad gaan sonder een brandend ligt, op poene, dat de
geene, die, na de klokke thien uuren, sonder ligt by hun te
hebben, op de straat of weg geattrapeerd werd, niet alleen aange-
tast en in begtenisse gezet, maar ook als een overtreder van
deze ordonnantie arbitralyk gestraft zal werden (Placaat '20
April 1622, resolutie van Schepenen 16 July 1624, placaat 24
February 1651, 17 Augustus 1713 en 17 October 1752).

11. De officieren der justitie, eenige vilipendeurs en over-
treeders dezer ordre willende apprehendeeren en dezelve zig
daar tegens feytelyk te weer stellende of zoeken te ontvlugten,
zullen geweld mogen gebruyken en, zo hun anders niet gevoeg-
lyk bekomen kan, baar vermogen te doden, zonder ter zaaken
van dien eenigsints calangeabel te weezen (Dito).

12. Welk regt ook competeeren de inlandsche of Mahome-
taansche capitains der respective campongs buyten dese stad,
als moetende zy alle de zodanige, die na negen uuren zonder
brandend ligt hunne campongs of quartieren willen, passeren,
niet alleen met goedheid ofte met geweld opvatten en arresteeren,
mitsgaders den volgenden dag aan den Drossaard overleeveren,
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maar ook daar en boven, zo dra sy kundschap van zanten rolling
van eenig quaad volk buyten hunne campongs bekomen, dezelve
te keer gaan en apprehendeeren of wel, in cas van resistentie,
zonder scrupule onder de voet sleeken, mits daar van den vol-
genden morgen aan den Drossaard kennisse geevende (Dito).

15. Insgelyks zal niemand, geene uytgesondert, 't. zy vis-
schers ofte andere na de klokke tien uuren met een praauw
ofte andere vaartuyg op- of afvaaren mogen sonder ligt by
baar te hebben, op poene als vooren (Dito).

14. En zullen ook des avonds, van de klokke negen uuren
tot 'smorgens ten vyffuuren, geen vaste kraampjes, hoe genaaint,
mogen wezen of open blyven in of buyten de stad en geduurende
dien tyd ook door niemand eenige koekjes of andere versnape-
ringen rond gedragen werden, om slaven of andere deugnieten
het vinden van heelers by nagt, zoo veel raogelyk, dillicil te
maken en ook aau zulk geboefte bet voorwendsel te beneemen,
dat zy, om die te kopen of verkoopen,'s nagls de wegen bekruy-
sen om onder dal specieuse voorwendsel veyliglyk te kunnen
steelen of gestoolen goed kopen en verkoopen, op poene van
de eerste maal vyff en twintig en de tweede maal vyftig rd s Ie
verbeuren ten behoeve van den officier, mitsgaders de derde maal
arbilralyk gestraft te weiden (Placaat 6 Maart 1730).

15. Nopens de diefte van hoornvee zal moeten in agt
genomen worden bet geslatueerde onder hel boofdeel van
't beestiaal, dies gebruyk en wes meer.

Ongebondcnlheeden en overtreedingen der ordres.

1. Niemand, van wat beroep, qualileyt of natie by wesen
mag, zal zig mogen onderstaan ofte verstouten des avonds
na 7 uuren en voorts by nagt, tot bet slaan van de reveille
of rys op toe, binnen de stad ofte het casteel eenig schielgeweer,
klein of groot, boe ook genaamt, te lossen of af te schieten;
ook geenerly ongewoon geklank met klok, trompet, trommel
ofte eenig ander instrument, daar men allarm meede slaan
kan, te maken, ten zy op het bevel der geene, die zulks te
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gebieden hebben, ofte andersinls uyt noot, by voorval van
vyandelyke invasie, verraad van binnen ofte diergelyke, op
poene van rd s 25 voor den armen en boven dien corporeele
straffe, na exigentie van zaken (Placaat 18 July 1656 en 21
Juuy 1698).

2. Een ieder werd ten ernstigste en nadrukkelykste gelast
zig zorgvuldig te wagten, zoo voor 't maken, verkopen en
wegschenken, als hel aansteeken en branden van allerhande
vuurwerken, item voor 't schieten met snaphaanen, musquetten,
pistoolen of ander schielgeweer, niet alleen binnen, maar ook
buyten dese slad, op 's Heeren weegen en straaten, op wat
tyden 't ook zou mogen weesen, op poene van, by overtreeding
van 't eene of ander gedeelte der voorsz. probibilie, te zullen
verbeuren (wee honderl rd* ten behoeven van den officier, die
de calange zal doen, of arbitraire correctie aan den lyve voor
die gerneltc boete niet zullen kunnen belaalen, naar exigentie
van zaaken en perzoonen, zullende de ouders voor hunne kinde-
ren moeten boelen en verantwoorden (Placaat 28 December
1729, 22 December 1734, 29 January 1748, 17 Oclober 1752,
28 December 1761 en 21 December 1762).

3. Dog, ingevalle een lyfeygen daar op mogte werden betrapt,
zoo zal den zelve publicq gegeesseld en voor twee of drie jaaren,
na geleegenlheid van zaken in de ketting gebannen worden,
ler plaatse door deze regeering te decerneeren (Dito).

4. Daar en boven zullen ook de overtreeders, niet alleen
moeten verantwoorden en vergoeden alle schade, die door
zodaanige aangesloke vuurwerken en de daar door te ver-
wekkene brand aan menschen, huysen, ryluygen of andere
goederen zou mogen werden veroorzaakt, maar ook als brand-
stelers, zonder de minste oogluykinge of dissimulalie, publicq
aan den lyve werden gestraft, zelfs met de dood, na de
swaarheid der zaaken (Dito).

5. Middelerwyl, dat, in aanmerking van de difficulteyt,
Welke 'er is om de aansteekers van vuurwerken l'overtuygen,
de respcclive officieren der justitie gequaliliceerd werden om de
zoodanige, welke zy op de daad komen te attrapeeren, zonder
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dat 'er de in regten vereyschte geluygen tegenwoordig .zyn,
maar buyten eenige form van proces of zonder aanzien van
persoonen exemplaarlyk af te straffen, ter plaatse, ;ilwaar het
voorsz. delict komen te perpetreeren (Dito).

6. Alle overtreedinge der ordres, in den dienst
zullen omtrent de capitains en mindere officiers ler zee ge-
straft werden, de eerste maal met een reproche of geldboete
of beyde na geleegenlheid van zaaken; de tweede maal met
suspens van haaren dienst voor drie, zes of meerder maanden,
geduurende welken tyd zy buyten dienst en gagie, maar egter
in haaren rang en fatzoen zullen blyven, en voor de derde
maal met cassatie en deportement met of sonder infamie, na
dat de zaaken geconstitueerd zyn, waar na zig de regters
in 't wysen harer vonnissen zullen moeten reguleeren, hlyvende
alle ordinaire overtreedingen der gemeene wetten de gemeene
straffen onderworpen, die by de wetten daar toe zyn gesteld,
en zelvs ook aan den regter de vryheyd om, by ontmoetinge
van "eenige enormiteylen in de overlreedingen der regels en
ordres van den dienst, aanstonds met de eerste maal tot de
zware of wel selfs de swaarste straffe te procedeeren, naar
bevinding van zaaken (Instructie 12 Augustus 1748).

Veglen, manslag, duelleeren en moord.

1. Gemene zeevaarende zullen, zo min als de ambaglslieden
of vrywerkers, zig 's avonds na negen uuren buyten hunne
bescheydene plaatsen, hel zy met of zonder geweer, mogen
begeeven, ten waare voorsien van een brandend toorts en een
licentie briefje van hunne schippers, baazen of andere hoofden,
over dezelve gesteld, die hen deselve niet buyten eenige reeden
van noodsaakelykbeid zullen geeven, op poene, dal zy, zonder
zodanigen schriflelyke permissie 's avonds na neegen uuren
op straat rinkel rooyende, met hondert slagen zullen gelaarst
worden en daar en boven een maand gagie verbeuren ten
behoeve van den officier, die de calange zal doen, by aldien
zy door geregts dienaars opgevat worden.
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2. Wanneer een ambagts gezel een mes of ander geweer
trekt of iemand met scherp of met een stok of hout slaat,
snyd of steekt, zodanig, dat 'er bloedt na volgt, dan wel zig
teegens zyn baas, nieeslerknegt ofte ander hoofd of den provoost
opposeerd of andere grove fouten begaat, sal den fiscaal
overgeleevert worden.

3. Ten dezen eynde zullen de baasen of meesterknegts en
de provoosten gehouden zyn de mes- of geweer trekkers,
quetsers, opposanten en andere diergelyke quaaddoenders aan-
stonds in de boeyen te doen sluyten, op poene van daarover
selvs arbilralyk gestraft Ie werden.

4. Wie iemaml slaat of werpt met een vuyst, rotting, stok,
kanne, steenen of eenig ander instrument, geen geweer zynde,
zonder bloed te zien, zal verbeuren drie rd% dog, den gequesten
bloed latende, ses rds

, en zulks voor den officier, die de calange
doet, wel verstaande, dat, zo de moelwil groot bevonden werd,
dezelve dan naar exigentie van zaken en circumstantien ook
swaarder aan den lyve zal gestraft werden, ter arbitragie
van den regter (Placaat 23 January 1682).

5. Maar die eenig geweer trekt om iemand te grieven,
het zy met deegen, ponjaard ofte diergelyke, zal thien rd" aan
den officier betaalen en den tyd van twee maaden te water
en ryst in een donker gat geset werden, alwaar 't, schoonse
daar meede niemand gequest hadden, welk poinct den regter
speciaalyk word g'interdiceert om eeniger hande reedenen
ofte aansien van persoonen te conniveeren ofte door de vingeren
te sien (Oude statuten).

6. Een mattroos of bootsgesel, zyn mes tegens iemand
trekkende of daar meede tegens de straat steenen of iets anders
schrapende om een ander uyt te daagen, zal daar over, op de
•laad gekregen of daar van overtuygd zynde, aanstonds in
goede versekering geltragt en vervolgens ten eylande Edam
gebannen werden om aldaar een jaar in de lynbaan voor
*°st en kleederen, zonder loon, te arbeyden, boven een boete
Va n drie maanden gagie voor den officier.

7. Maar, zoo een mattroos daar en boven nog met een
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mes zal hebben onderstaan iemand als aanvaller of uyldager Ie

grieven of Ie quetsen, zal, boven de voormelde boete, slrengelyk
gcgeesseit en voor den tyd van drie jaaren ten eylande Edara
gebannen werden om, als gezegt, voor de bloole kost en kleederen
te werken; dog d'aggressie met meer verswarende omstandig-
heetten verselt geweest zynde, zullen de misdadigers ook verder
of swaarder straffe onderworpen zyn, naai- dal den regier
zal bevinden te beliooren; en werden onder deze verswarende
omstandigbeeden begreepen, dal bet zelve gepleegd zy tegens
lieden van fatzoen, die van baar geselschap niet zyn, dan wel
tegens capitains, schippers, boekhouders, stuurlieden, chirur-
gyns en andere mindere scheeps olficieren, schoon zy ook op
andere scheepen bescheiden waren, en tegens andere bevelheb-
bers bier te lande sonder onderscheyd.

8. En zullen gehouden werden voor overluygt van baar
mes teegen een ander getrokken te hebben en vervolgens de
poene van 't mes-trekken subject zyn alle mallroosen, die
men zal bevinden met anderen gevogten te hebben of band-
gemeen geweest te zyn, een versche of nog niet geneesene wond
te hebben, ten waare zy 't contrarie konden bewysen of be-
kend stonden voor lieden van een goed en stil gedrag, die
hunne quelsing niet verborgen gehouden, maar 't selvs aange-
geeven hadden.

9. Zoo iemand eenen anderen verradelings of sonder eenige
voorafgegaane krakeel of queslie komt te quetsen, zoo zal
de zodanige, daar van overtuygd werdende, almeede, zonder
figuur van proces, met de koorde ler dood of na bevinding
van zaaken in swaare lyfstraffe gedocinl werden.

10. Die des nagts na neegen uuren imand slaat, stoot en
quesl of maar teegens denselven zyn geweer trekt, zal dubbele
straffe opgelegt worden (Oude slalulen).

11. Dog, zoo het quam te gebeuren, dal een mat I roos een
anderen zodanigen sneede toebragt, dat de gequetste aan de
wonden aanstonds of na eenige daagen quam te overlyden,
zoo zal den zelven daar over ten minste met de koorde of
wel swaarder gestraft worden, dat er de dood na volgt, zonder
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figuur van proces of eenige verscliooning, ten waare eenig
noodweer ler zelver stond opentlyk te bryken quam.

12. Indien imand, zig voorbedaglelyk of moelwillig in
gevegt met mes, deegen of ander geweer begeevende, op de
plaats van 't gevegt dood bleeve of eenige daagen daar na
te sterven quam, zal den doode met den leevendige na 't ge-
regl gevoerl en beyde licbainen, na gedane executie, de
vogelen ter proye, liy de beenen aan de galg opgebangen
werden.

13. Die iemand in duel roept of tot een tweegevegl uyldaagl,
dan wel van een ander uytgedaagt zynde, daar toe uytgaat,
zal van ampt en bediening, soo by eenige mogle hebben,
gedeporleert en inhabil verklaard werden (Oude statuten).

14. Die kennisse heeft van een voorgcnoome duel. is
gehouden het zelve aan zyn commandeerende olïicier, dan wel den
olh'cier van justitie, waar onder de duellislen sorteercn, sonder
't allerminste lydversuym ofte eenige hewimpeliug kennisse
te geeven, op poene van, soo daar cenig onheil uyt mogte
komen te volgen, als een meede oorzaak van 't zelve gestraft
Ie werden (Dito).

15. lemand in een formeel duel ter neder gelegt wordende,
sal den delinuuanl met de koorde aan de galg gestraft werden,
dat er de dood na volgt; inlusscheu, dat den te nedergeslagene
zo lange moet hlyven leggen, tol dat het vonnis van den
regter over die beyde persoonen geveld zal zyn, om den leeven-
digen, te gelyk met den dooden, aan de galg op te hangen
of wel den dooden bevoorens, indien de zaken ten lasten van
den leevendig gebleevene nadere indagatie inogten vereyschen
(Resolutie 24 Augustus 1688 en 51 Augustus 1714).

16. Eenig ongeluk van doodslag komende te gebeuren in
eenige wyk, zal de wykmeester, zoo haast hy kennisse daar
van krygt, zulx sonder versuym moeten laaten weelen aan
den advocaat fiscaal, Baljuw of Drossaard, op dat de misdadiger
agtervolgt en in hegtenis gezel mag werden, waar toe dié
wykmeesler ook de behulpzaame hand zal moeten bieden
(Ordonnantie o October 1655).
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17. Niemand zal vermogen eenigen doodslager te huysvesten,
versteken of weg helpen, 't zy in huys, in of met syn vaartuyg,
paarden, waagen of iets anders, wat 't zy, op de verbeurte van
een jaar huur van sodanig huys, nevens het vaartuyg, de waagen
en paarden of draagzeetel, waar meede de versteking of voort-
helping gedaan is, en hondert rd s boete daar en boven,
mitsgaders, ingevalle het geenc ongelukkige manslag, maar eene
met opset begane moord zy, nog deportement of suspens van
ampt, qualiteyt en gagie, zoo den huysvesler, versteeker of
weg helper een dienaar van de Comp e is; en anders, zoo het
iemand buyten den dienst mogte wesen, een bannissement voor
seekeren tyd, na arbitrage van den regter, en gelyke boete van
hondert rd s

, welke boetens en confiscatien komen ten behoeven
van de Compc voor de eene en den officier, die de calange
doel, voor de andere helfte (Oude statuten).

18. Ten aansien van de zoo genaamde amok spelers of de
moedwilligste soort van moordenaars werden de beide collegien
van justitie gequalificeerd met dezelve, wanneer op heeter
daad, dan wel nog geduurende hunne woede en moordadig
opzet werden g'apprehendeert, de plano te procedeeren, 't zy
gequest zyn of niet, en hen met de rigoureuste doodstraffe
te laaien executeeren, op of omtrent de plaats, daar 't delict
geperpetreert zy (Resolutie 6 April 1764).

Voorlvlugligen, weg- en overloopers.

1. Geen Comps dienaar, van wat rang of qualiteyt hy zy,
vermag buyten de jurisdictie van Batavia en geen burger, nog
ook een inlander, onder de burger wagten sorteerende, buyten de
limieten van het Jaccatra, dan wel de ommelanden
dezer stad te vertrekken, dan met speciaal consent, op poene
van aan den lyve ofle andersints gestraft te werden, na
geleegentbeyd van zaaken (Oude statuten).

2. En die zodanige komt aan te brengen, zal vyftig rds

premie genieten en van straffe vry zyn, ingevalle daar aan
meede schuldig mogte bevonden werden (Dito).
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3. Imand sonder behoorlyk consent aan een schip of een
ander vaartuyg komende om Ie vertrekken, zyn de hoofden van
dien schuldig zulx dadelyk de overheid bekend te maken, op
verbeurte van 't vaartuyg en de ingelaadene cargasoenen, mits-
gaders verdere straffe na geleegentheyd van zaaken (Dito).

4. Alle 's Comp» dienaars, die voor de expiratie van hun ver-
bonden tyd, sonder consent van Generaal en Raaden, uyt Indien
vertrekken, zullen als wegloopers aangemerkt worden en dien
volgende, boven de straffe, daar toe staande, verbeuren alle haare
maandgelden en wat zy verders by de Comp e te goed moglen
hebben, ten profyte van de Compe ; gelyk mccde niemand, ook
na de expiratie van zyn verband, uyt Indien zal mogen vertrek-
ken zonder al zulken consent, op verbeurte als boven; en zoo
wie al zulke wegloopers en versteekelingen in de scheepen van
de Compagnie ontdekt en niet aangeeft ter eerste plaatse, daar
hy onder de jurisdictie van de Comp6 komt aan te landen,
of wel, indien dezelve eerst lusschen Cabo de Goede Hoop
en Nederland mogten ontdekt worden, by zyne binnen-
komste aan heeren Bewindhebberen, zal, boven de verbeurte
van zyne maandgelden, nog gestraft worden met cassatie,
deportement en inhabiliteyt, na bevinding.

5. Maar, die getrouwt zynde, hem zonder behoorlyke licentie
of als versteekeling naar hel vaderland begeeft en zyne vrouw
hier te lande laat, zal geduurende de reise in de boeyen
gehouden en van Cabo de Goede Hoop, ter erlanging der verdiende
straffe, in selver voegen by eerste geleegenlheid herwaards te
rug gesonden of, als het schip de Caab niet aan doet en zig
in zee daar toe geene geleegentheid door ontmoeting van
uytkomende scheepen aanbied, in Nederland aan de justitie
ten zelve eynde overgeleevert worden (Oude statuten).

6. Niemand, hoedanig hy ook zy. zynen tyd uytgedient
hebbende of niet, zal vermoogen hem sonder consent te begee-
ven in dienst van cenige vreemde natie of op andere scheepen
dan die van de Comp6

, op poene van, behalve de verbeurte
van alle zyne maandgelden, als een overlooper, uytwyzenshet
placcaat van de Hoogmogende heeren Staaten Generaal jegens
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het overlopen, den 50cn May 1625 beraamd, aan lyfenleeven
gestraft te worden, na bevinding van zaaken; zynde daar en hoven
de uytdmkkelyke begeerte van haar Hoogmogende. dal selvs
niemand, 't zy Neederlander of uytheemsp, na zyn retour
in Neederland zal moogen treeden in dienst van eenige Konin-
gen, princen, potentaten of vreemde natiën, om voor haar,
't zy te waaier of te lande, naar deeze gewesten te gaan, op
poene van arbitrale correctie, zoo liy hier in Indien of namaals in
Nederland agterhaald wierd; dog iemand, speciaal zeevaarenden,
zig verstoutende om hem. 't zy in Europa of bier in Indien,
te hegeeven in dienst van vreemde of buylenlandsche Üoslin-
dische Comp en

, zal, alhier g'atlrapeerl werdende, boven de con-
fiscatie zyner goederen, meL de dood gestraft worden (Articul
brief en placaal heeren Mecslers 24 September 1718).

7. Insgelyks zal niemand zonder expres en speciaal consent
van de vergaderinge \an Seeventienen of van Generaal en
Raaden vermoogen na de expiratie van synen verbonden tyd
over land, het zy over dekusl van Cormandel, Suratta, Persien
of andersints, naar Neederland te keercn, onder wat pretext
het selve soude moogen weesen, op de verbeurte van alle het
geene hy aan de Comp e te goed of van dezelve te pretendee-
ren zoude moogen hebben, en daar en boven arbitrale correctie
(Artikul brief).

8. Wie by den vyand overloopt, zal met den dood gestraft
werden en alle zyne goederen en maandgelden verbeuren;
zullende ten opzigte van 't wegloopen na andere, geen vyan-
den zynde, worden nagekomen en geobserveert de capitulalien,
dier weegens mei andere Europesche of inlandsche natiën
reeils gemaakl of nog te inaaken (Artikul brief).

9. Een iegclyk, die zig by de Compp heeft laaien aanneemen
en len hewyse van dien cenig maandgeld ontvangen heeft,
zal gehouden zyn dien diensl in eygen persoon te volbrengen;
en zoo wie met bet voorsz. maandgeld wegloopt, zal aan den lyve
gestraft worden en 't ontfangene dubbeld moeten restilueeren:
dog een ander in de plaats stellende, zal de geene, die op
een vreemde naam of voor een ander zig laat suborneeren
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en aan boord komt om met liet schip te vaaren, zonder zelfs
in persoon daar op aangenomen te zyn, drie jaaren deGompe

voor de kost alleen moeten dienen en de pleger van 't bedrog
zal daar en hoven aan den lyve strafbaar zyn (Dito).

10. Geene der inlandsche natiën zal met 's Comps schee-
pen naar Europa nioogen vaaren, ten waare met expresse acte
van licentie van deeze regeering, op poene van ad opus puhli-
cuin gebannen te werden (Oude statuten).

11. Drossers of vagebondeerendc Gomp' dienaaren, welke
langer als een maand Ie zoek zyn geweest en door haar eygene
officieren, de bediendens van den commissaris tot de zaaken
van den inlander, de commandanten der huyten posten en alle
andere perzoonen, huyten de bediendens van de justitie,
opgevat werden, zullen, soldaalen zynde, zonder forma van
proces naar 't eyland Edam gezonden werden en, zeevaarende
weezende, naar Onrust met een ordonnantie om aldaar, na
voorgaande gevoelige castyding, twee maal zo lang, als zy zig
geabsenleerd en omgesworven hebben, in de lynbaan en onder
de vlag voor de kost dienst te doen, mitsgaders hunne zoldyen
geduurende dien tyd werden ingehouden.

\2. Geen volk van de scheepen zal aan land mogen
vemagten zonder speciaale permissie van den water fiscaal,
die ook de permissie niet zal verleenen dan op een briefje
van den capitain of hoofd van 't schip, ten blyke, dat hy daar
meede te vreeden is; en die zonder zodanig een briefje aan
land gevonden werd, zal door de bediendens van de justitie
werden opgevat en vastgezet om voor de eerste maal en wan-
neer hy maar een enkele nagt zonder permissie aan land is
geweest, op 't schip zelvs met een huysselyke kastyding te
werden geslraft, dog langer sonder verlof aan land geweest
zynde en egter nog binnen de maand agterhaald werdende,
zal hy voor veerlhien dagen, een maand of langer aan boord
gebannen werden om in het geheel niet van 't schip te moogen
gaan, en ten dien eynde wel over dag op het schip lot zyn werk
moeten gehouden en des avonds in de hoeyen gesloten wer-
den, zoo lang de tyd van zyn bannissement duurt; en hy zal
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daar en boven aan den geweldiger, wiens bediendens hem
opgepakt hebben, in geld of op reekening moeien betaalen
ses stuyvers, huylen alle do andere koslen en misen van justi-
tie, zo 'er eenige meer op zyne apprehentie mogten vallen; en
zullen dese gevallen door den president van de justitie alleen
worden afgedaan om 't volk niet nodeloos in de boeyen Ie
laaten zillen (Placaat 25 January 1682 en instructie 18 Augus-
tus 1748).

15. Dog de geene, die bun schip laaien ontvaaren of nog
eenige misdaad buyten 't drossen gedaan hebben, zullen g'extra-
deert worden aan de justitie, om loon na werken (e krygen.

14. De respeclive officieren van justitie zullen van hunne
zyde met allen ernst en yver hebben te vigileeren tegens
't vagabondeeren van 'sComp s dienaaren, met qualificalie omdc
geene, die door hunne bediendens geapprehendeert werden,
voor den Raad van justitie deeses casleels Ie aclioneeren, om
door haare agtbare vervolgens zodanig gesententieert en gemulc-
teerd te worden, als zy, naar het gestatueerde by § 12, zullen
oordeelen te behooren.

15. Dog de geene, die een maand of langer absent geweest
en aan geen ander misdaad als het drossen schuldig zyn,
zullen niet lang in hegtenis mogen werden gehouden, maar
prompt Ie regt gesteld werden (Resolutie 26 July 1672).

16. Ten deesen eynde zullen de officieren of haare substitu-
ten, item de burger en andere waglen, al het gemeene volk, dat,
aan land bescbeyden zynde, des avonds na neegen uuren op
straat bevonden werden, alsook na seeven uuren, die, aan boord
thuis gehoorende, geen perfecte aanwysing weelen te doen
door baar bevelhebbers ergens gesonden Ie weezen, moeten laaien
opvallen en in heglenis brengen, om des anderen daags met
daggen gelaarsl en ook selvs swaarder gestraft te worden, zonder
manier van procedeeren en zonder dat die geene, die licentie
hebben om aan land te overnaglen, langer als lot thien uuren
op straat zullen mogen blyven.

17. En zullen de Landdrost niet alleen, maar ook de officiers
op de buyten posten geen mattroosen of soldaalen haare posten
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mogen laaien passeeren, maar zullen dezelve laten opvatten, len
zy met een briefje van haare officieren of van den fiscaal voor-
zien zyn; zullende tot encouragement de soldaaten, het zy
Europeesen of inlandsclie, voor 't opvatten van ider landlooper
genieten agl ryxd', welke op de soldy reekening van de zulke
zullen gesteld werden.

18. De geene, die een landlooper en vagebondeerende Comps

dienaar aan land en elders, op de ambagts winkels of in de
arlliillery bescbeyden, in buysen offthuynen komen op te houden
en de Comp' van haar dienst te priveeren, zullen voor de eerste
maal verbeuren 2K rd% voor de tweede maal 50 rd s en, indien
liet nog meer gebeurt, zodanige zwaarder straffe ondergaan, als
men zal agten naar exigentie van zaaken te behooren (Placaat
27 February 1682).

19 Wanneer deeze of geene gequaliflceerde dienaaren van
de politic, marine en den deegen ofte andere beroepen, boek-
houders ofte liooger in uualiteit zynde, liun om bekende of
onbekende reedenen komt te absenteeren en te zoek te
maken, zal den advocaat fiscaal zig uyttcrlyk 6 weeken, na
men tyding bekomen heelt, dal zodanige persoon absent is, zich
by requesle aan de Raad van justitie hebben te adresseeren
en daar by te kennen te geeven, het geen aangaande de absen-
tie ofte 't vermissen van zodanigen persoon is consteerende,
mitsgaders op fundament van dien, onder exhibitie van de
nodige bewysen tot adstructie en verificatie zyner positien,
versoek te doen, dat legens zodanige vermiste Comp* dienaars
mag werden verleend cilatie en zulx in persoon, wanneer
't consteert of dal 'er vehemenle suspicie is, dat zig in dienst
van eenige vreemde natie, te water ofte lande, dan wel op
andere als 'sComp s scheepen begeeven beeft, dog anders
simpelyk per naaste roldag ofte wel binnen zeeker te stellen
peremptoir termyn voor haare reglbank te compareeren en
zig aldaar te verantwoorden, sub poene van confessie et convictie
ofte dat by schuldig zal werden gehouden (Resolutie 20 Augus-
tus 1753).

20. De gemelde citatie, verleent zynde, zal werden besteld
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den perzoon zelfs, als hy zig mogte ophouden ter plaatse,
daar zulks zonder erevaar geschieden kan. dan wel aan des-
selfs huysvrouw, kinderen ofte familie, lty aldien hy eenige
nagelaaten heeft, en anders ter gevvooner plaatse (Dito).

21. Zodanigen persoon compareerende, zal teegens hem
indiervoegen werden geproeedeert, als men, uyt kragte van de
hier vooren geslalueerde straffe en de verscheyde gevallen,
die er kunnen exteeren, ofte ook buyten des uyt, hoofde van de
te kort komende gelden of goederen op de administratie, by
zodanige vermiste perzoon gehad en gehouden, zal bevinden
te hehooren (Dito).

22. Den ahsenten als vooren geciteerd zynde en niet com-
pareerende, zal door den Maad van justitie tegen hem werden
vergunt defaull en uyt kragt van dien gedecerneerd apprehensie
corporeel met conscriptie van zyne goederen, indien de Comp"
iets op hem te pretendeeren heelt, dog anders niet (Dito).

23.
(

Vervolgens zal hy, als men hem bekomen kan, ook
werden geapprehendeert en in hegtenis gebragt (Dito).

24. Maar zodanige fugalive of absente perzoon niet te be-
koomen zynde, zal den zelven nog drie maal werden gedagvaart
by edict, ouder klok luydinge, om in persoon Ie compareeren,
op poene, dal anders teegen hem by continuatie al verder zal
werden geprocedeert, zodanig als men, naar de geleegenlheid
van hel geene hem is ten laste gelegl, zal oordeelen te behoo-
ren (Dilo).

25. De delinquant zodanig gedagvaart zynde en niet com-
pareerende, zal leegen hem verder geprocedeert werden niet
anders als ol hy gevangen waare, met verificatie of instructie
van de zaak (Dito).

26. Zoo de gedaagde en defaillanl op de tweede of derde
edictale citatie compareert, zal hy in hegtenis moeten gaan
en, purgeerende zyne voorgaande defaullen, gehoort werden
(Dito).

27. Dog, als hy eerst na 't vonnis gevangen werd of hem
zelfs in handen geeft en hem wil purgeeren, zo van zyne non-
comparilie, als van de zaak ten principalen, zal hy als dan nog
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onllaniren en gehoorl werden, even als of van den beginne was
gecompareerd, blyvende het vonnis, zoo veel het pecnnieele
aangaat, in waarde, ten waare hy gecompareert waare binnen
'sjaars na de uylsprake van 't vonnis, in welken gevalle hein
kan worden toegelaalen om zig, onder 't beneficie restitutionis
in inlcgrum, Ie purgeeren, en kan gevolgelyk ook dat gedeelte
van 't vonnis wederroepen worden, rails hy betale de kosten
van justitie en zyn onschuld beloone (Dilo\

'IS De eerste citatie simpelyk of niet in persoon verleent
en hy gevolge de zaak zodanig geconstitueerd zynde, dal er geen
lyfslrafli' plaats kan bobben, zal als dan, by non-comparitie, uyt
kraglc van 'tdefault, eerst werden verleent citatie in perzoon,
dog daar op weeder niet compareerende, hy continuatie voort
geprocedeert werden, zonder dal in dil geval de drie edictaale
cilatien nodig zullen weezen (Dito).

29. Inselvervoegen zal ook in cas van desertie of dienst-
verlating werden geprocedeert leegens de dienaaren van een
mindere qualileyl of rang als boekhouder, die zig absenteeren,
alleen met dat onderscheid, dal deeze eens in 't jaar alle te
gelyk, dog met uytdrukking van hunne naamen, geboorte-
plaatsen en qualileylen, zullen werden ingedaagt (I)ilo).

30. Hy aldien het mogte komen Ie gebeuren, dat iemand,
Cornp" dienaar zynde, huylen permissie van de hecren Meesters
in 't vaderland, dan wel van deeze regeering zynen dienst
quileerende, van de Compe quam te deserleeren en zig hy
vreemde natiën vervoegde, mitsgaders vervolgens over land, dan
wel met Engelsche, Franschc of scheepen van andere natiën na
Europa of elders delegeerde, zal zulk een perzoon, schoon
't hekend zy, dat hy geen dienst by andere genomen heeft,
dadelyk werden ingedaagt als een deserteur en voorts van
deeze citatie ofte indaginge moeten geformeerd werden een
authenticq bewys, om bel zelve met en benevens de procedures,
die daar op komen Ie volgen, en wat al verder tot het geval
in questie gehoort, in forma probandi na Neederland over te
zenden (Resolutie 5 November 1734).

3 1 . Dog Moorsche zeevaareude, die, zo ter deser hoofdplaatse,
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als op de buyten comptoiren, in Comps dienst zynde, wesentlyk
moglen komen te deserteeren of zig in dienst van andere
vreemde mogenlheeden of potentaten begeeven, zullen gestraft
werden met een lmnnisseinent op 't eyland Edam, om aldaar
in de lynbaan voor de kost te werken, liet zy voor een, dan
wel voor meer jaaren, na bevinding en constitutie van zaaken;
maar de Mooren, die moglen gaan drossen of zig absenteeren,
zullen na den gebruyke te regt gesteld worden, 't zy met
een laarzing of andere diergelyke domcstiquc straffe, agter
bel stadlmys of op de equipagie werff (Uesolutie 20 Juny 1760).

32. De maandgelden van de deserteurs zullen, buyten figuur
van proces, aan de Compe moeten vervallen en niet aan de
respeclive fiscaals (Besluit XVIInen 21 July 1695).

Fameuse libellen.

1. Niemand zal vermoogen eenige liedekens, gedigten of
diergelyke, tot spot, scbande of diffamatie van een ander, men
swyge van de hooge of locale overigheid, te maken, deselve
over te schryven, te singen, pronuncieeren of op eenige andere
wyse te divulgeeren of aan den man te brengen, op poene
van daar over aan lyf en goed gestraft te worden, na geleegent-
heyd van zaaken (Oude statuten).

2. En zullen de lierbergiers of waarden, in welkers huysen
eenige diergelyke liedekens ofte gedigten nagezien, gesongen,
geleesen ofte anders gedivulgeert werden, gecondemneert werden
in een amende van bondert rd' ten behoeve van den officier,
die de calange doet, voor de cene en den aanbrenger voor
de andere helfte, wannneer het blykl, dal zy, zulks weetende,
zig daar teegen niet gesteld of, zig zonder vrugt g'opposeert
hebbende, daar van aan den officier, onder wiens jurisdictie
zy gebooren, geene kennisse gegeeven hebben (Dito).

3. Daar en teegen zal den geenen, die aanwysen zal, wie
eenige dusdanige injurieuse geschriften ingesteld, nageschreevcn
ofte uytgestrooyt zal hebben, met de somma van bondert ryxd9

vereei'd werden (Dito).



WËÈSMEÈSTERÈN 209

H.AIAAT-BOEK DEEL IX. u

WEESMEESTEREN EN HUNNE BEDIENDENS.

1. Jaarlyks zal, na ile vernieuwing van de wet, gelyk tot
nog toe, by Scheepenen in dubbelen getalle genomineert en liy
den heer Gouverneur Generaal en de Raden van India gekoosen
en gesteld worden zeeven eerlyke, gequalificeerde perzoonen,
te weeten: een lid deezer regeering als president, item twee
Comp' dienaareu en vier burgers als leeden, die generalyk
't opzigt en gezag over de onmondige weesen en haare middelen
zullen hebben, indiervoegen als hier onder omstandig gestatueerd
word (Oude statuten en resolutie 6 Juny 1670).

2. In 't generaal moeten alle boedels van Christenen, waar
van de erfgenaamen onmondig, dan wel uytlandig of absent
en die notoirlyk sufhYant zyn, door Weesmeesteren, in zo verre
haar Eerwaarde by testament niet uytgesloten zyn, aangevaart
en geadministreerd werden, zodanig, als dat allyd gepractiseerd
werd; met dezen verstande nogthans, dat, by aldien 'er eenige
de minste haesilalie mogte weesen, door wien van beyde,
Weesmeesteren of curator ad lites, den boedel moet worden
aangevaart, Weesmeesteren dezelve niet onder zig mogen neemen
alvoorens daar over te hebben erlangt de decisie of ordre van
den heer Gouverneur Generaal, zo als den curator ad lites aan
zyne zyde ook verpligt zal zyn te doen (Resolutie 9 Augustus
1688 en 9 April 1709).

3. Dog in cas van twyffeling omtrent de suilisance eenes
boedels, tot welkers administratie Weesmeesteren geroepen zyn,
zal denzelven, om de repulatie van den overleedene te conser-
veeren, zoo lang voor sufficant gehouden werden, tot dat
't contrarie komt te blyken, en gevolgelyk de eerste aanvaarding
van dien moeten geschieden door den secretaris van Wees-
uieesteren, ter presentie van twee gecommitteerde leeden, met
voorkennis en ordre van den heer president (Resolutie 9
Augustus 1688).

4. Zullende in deze gevallen ten eersten alles in het sterf-
huys geiuventariseert en de zaaken van des overleedens begraf-
enis op 't menageuste en zoo zober, als immers de conditie
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van den overleedene dat lyden kan, gesteld moeten werden
(Dito).

5. Dit verrigt zynde, zal den secretaris, zo ras doenlyk en
alvoorens tot den verkoop der goederen Ie procedeeren, gehou-
den zyn aan 't collegie te vertoonen den staat des boedels, te
weeten: de onkosten der begraffenisse en wyders de schulden
des boedels, die zeekerlyk zoo verre bekent zullen zyn, als men
daar door in staat is geweest aan de sullicantheyd des boedels
te twyffelen, en daar in stellen alle de in weesen bevonden
effecten, schulden, enz., om als dan by 't zelve collegie g'exami-
neerd te werden, of zodanigen boedel, ten gelde gemaakt werdende,
zoude kunnen loereyken of niet, om in 't eerste geval voort
te stappen lot de verkooping der goederen en de verdere
administratie van dien, dog in hel laatste geval daar van
zeederl die uure af te zien en dezelve, als een notoire, insolventen
boedel, aan den sequester over te geven (Dito).

6. Maar, wanneer het gebeuren mogte, dat zodanige boedel,
liy Weesmeesleren op bet gemelde verloog van haaren secretaris
voor suffisanl aangezien en egter na dato der verkooping
insolvent bevonden wierd, 't zy dat de goederen zoo hongen
prys niet haalden, als men wel gedagt hadde, of wel, dat zig
na dato eenige schulden openbaarden, zo zal dien boedel
almeede aanstonds aan den sequester moeten overgegeeven wor-
den, zonder dat by leden van Weesmeesteren den veerligsten
penning van de verkogte goederen genooten, maar, getrokken
zynde, weder ten voordeele van den boedel zal moeten uytge-
keert werden, gelyk dan ook den secretaris wegens de risico en
het invorderen der vendupenningen, die hy daar van onderheevig
blyl't, niet meer zal trekken dan de eene hclfte van 't ordinaire
vendusalaris,, hoven de gevallene kosten, en de wederhellle
laaien genieten door den sequester, aan welke zodanige, nader-
hand insolvent bevonden boedel werd overgetransporteert, en
dat voor de moeyte der te houden proceduuren, in cas van
preferentie en concurrentie, milsgaders de distributie, in con-
formiteit van het daar op te vallene vonnis (Dito).

7. Zulks zal ook vice versa moeten geschieden, ingevalle
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den sequester een boedel, die eersl notoir insolvent geoordeelt
was, na dato sufftYaut bevond, welke als dan niet alleen aan-
stonds aan Weesmees leren overgegeeven, maar ook, in cas de
goederen reeds verkogl mogten zyn, als dan door den sequester
voor zyn risico en moeyte van het inmaanen der vendupenningen
niet meer dan bel halve vendnsalaris, boven de gevallen
onkosten, genooien en de resteerende helft aan den secretaris
van Weesmeestercn gecedeert sal moeten werden (Dito).

8. Alles nogthans met dien verstande, dat, ingevalle het
mogte gebeuren, dal, na dat de ganlsche boedel reeds gered en
de bekende crediteuren al voldaan mogten zyn, zig onverwagl
nog een crediteur kwam op te doen, wiens naderland eerst te
voorschyn komende crediteurs pretentie grooter mogte weezen
dan het overgebleeven restant des boedels, als dan geen overgifle
van dien, hoewel daar door insolvent bevonden werdende, zal
geschieden, maar alleen uytkeering van dat restant aan zodanige
crediteuren behoeven gedaan te worden, sonder dat hy, schoon
de oudste, bezegelde brieven hebben mogte, de verdere credi-
teuren, welke het haare bevoorens ter goeder trouwe uyt den
sufficant geoordeelden boedel genooten hebben, 10l eenige weeder
uytkeering vermogens zal zyn aan te spreeken; egter zal zulx
geen plaats hebben, dan wanneer alle bekende en onbekende
crediteuren by affixie van billetten, zoo wel in 't Nederduyls,
a 's in 't Maleyts en Chinees, van de voorsz., te doene
volkomene albelaaling der crediteuren ses maanden bevoorens
zullen weezen verwittigt (Dito).

9. Imaud aflyvig wordende, hel zy man ofte vrouw, en
kind ofte kinderen aglerlaatende ofte geen maagen of gereglige
erfgenaamen alhier hebbende, zal den doodgraver, die het graf
voor den aflyvige maakt, gehouden wezen, al eer denzelven
begraven word, zulx Weesmeesleren ofte haaren secretaris aan
le brengen, op verbeurte van zyn dienst (Oude statuten).

10. En zullen de naamen en woonsteeden van den over-
ledene by den secretaris aangeteekend worden, mits den
doodgraver, zo wel als den secretaris, daar voor genietende
e'k ses stuyvers.
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11. Waar en boven en om de zelfde reeden van alle
testamenten, codicilaire procuratien of andere aclens van
uytterste wille kennisse en vertooning zal werden gedaan aan
Weesmeesteren ter registreering, invoegen de respective colle-
gien van justitie gerecommandeerd worden daar op reguard Ie
neemen, indien iemand daar omtrent eenige difficulteyt maakte
(Resolutie 15 Juny 1681).

12. Ondertusschen, dat Weesmeesteren gequalificeerd wer-
den tot liet openen van alle beslooten testamenten, ter
weeskamer gebragt werdende of dezelve raakende (Resolutie
15 December 1705).

13. Vervolgens zullen Weesmeesteren door den bode den
overgebleeven man ofte vrouw doen aanzeggen om ter wees-
kamer te komen op sulken dag, als bet Weesmeesteren
gelieven zal, genielende de boode daar voor ses stuyvers, alles
Ie verschieten by de weeskamer en wederom te verbaalen
aan de goederen van de weeskinderen, die ter kamer gebragt
worden (Oude statuten).

14. Vader ofte moeder, langst leevende, zullen gehouden
weezen ter weeskamer te komen om te verrigten en der
weezen goed te bewysen en ter weesboek te brengen, in
presentie van de daar over te roepen naaste vrienden van den
aflyvige, zo 'er eenige zyn, en dat hinnen ses weeken na
de begravinge van den overleedene, op poene van twaalf rd s

,

te verbeuren ten behoeven van de kamer, en des niet te
min gehouden te blyven bewys te doen, ten vvaare den
langst leevende, by advis van Weesmeesteren en de naaste
vrienden, om reedenen langer lyd wierd toegelaaten om
bewys te doen ofte, sonder bewys te doen, in den boedel
ongedeelt te blyven zitten (Dito).

15. Niemand zal van zyne kinderen scbeyden, voor en al eer
by zal hebben geleevert slaat en inventaris van alle goederen,
meubelen, inmeubelen, huysen, erven, pagleu, renten, scheepen
ofte parten scheeps geld, actiën, schulden en onschulden,
hoe die genaamt. mogen wezen, mitsgaders goud, zilver,
kleynodien, klecden en allerhande huysraad, dewelke met den
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overleedene, ten dage van desselfs afsterven, te samen gehad en
bezeelen heeft, en dat gesterkt met eede, die hem by Wees-
meesteren, als daar toe zynde, afgenoomen zal
worden, ten waare, dal by Weesmeesteren en de naaste
vrienden en voogden van de weezen anders geraaden en
g'accordeert wierd (Dito).

16. Zo bevonden word, dat eenige goederen verzweegen
en niet in de gezegde inventaris gesteld zyn, zullen dezelve,
zonder eenige contradictie, komen en blyvcn ten voordeele van
de kinderen van den aflyvigen, ten waare den geenen, die de
voorsz. inventaris heeft geleevert, by eede wilde verklaaren
dezelve niet willens en weetens verzweegen te hebben (Dito).

17. In zo verre iemand voorwende geen goederen agter-
gelaaten te hebben en dat den boedel meer ten agteren, als te
vooren is, zo zal dezelve daar meede niet mogen volstaan en
van 't doen van bewys vry zyn, voor en al eer hy inventaris
in forma voorsz. met de schulden en onschulden overgeleevert
zal hebben, waar by het zelve blyken mag, almeede binnen
voorsz. tyd, ten waare by Weesmeesteren toegestaan wierd,
dat 'er geen inventaris geleevert zal worden (Dito).

18. By aldien het gebeurde, dat eenige boedelhouder ofte
boedelhoudster zig wilde behelpen met eenige testamenten ot
codicillen, by den overleedene gemaakt, zo zal daar in niet
toegeslemt mogen werden, maar de zodanige des niet te min
gehouden weesen inventaris te leeveren en bewys te doen, ten
waare sufficante cautie konde en wilde stellen en Weesmeesteren
daar meede te vreeden waaren (Resolutie 14 September 1690).

19. Vader en moeder beyde stervende, zonder haare kinderen
bewys gedaan te hebben, zullen de oudste en naaste magen
ler wederzyden gehouden weezen bewys te doen van de
goederen, by de overleedene agtergelaaten, gelyk voorsz. (Dito).

20. Indien vader en moeder ofte andere boedelhouders bereyl
Waaren binnen voorsz. tyd bewys van goederen te doen en de
vrienden van de aflyvige, verzogt zynde voor Weesmeesteren te
c Mïipareeren, daar toe niet verslaan wilden, zoo zal men zoodanige
onwillige tot drie verscheydene reysen, telkens op zeekeren te
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prefigeeren dag, by de bode van de kamer doen roepen
omme te hooren, 't geene dien aangaande gedaan zal worden;
dog, dezelve egter niet compareerende, zullen Weesmeesteren
zoodanig bewys ontvangen en de bevvyser daar raeede kunnen
volstaan (Dito).

21. De kinderen van de eene zyde beweezen zynde. zoo
zullen, na 't overlyden van den langstleevende, de oudste en
naaste maagen van desselfs zyde de kinderen bewys doen, mede
binnen voorsz. tyd, op verbeurte van zes rd R ten behoeve van
de kamer en onvermindert hunne gehoudenisse om als nog
bewys te doen (Dito).

M. Het voorsz. bewys zodanig gedaan zynde, zullen alle
de brieven, schuldkennissen en alle andere goederen of gelden,
die beweezen zyn, terstond op de weeskamer gebragt worden,
alwaar het ook, dat anderen daar part en deel in hadden (Dito).

23. Indien eenige wees, tot zyn mondige jaaren nog niet
gekomen zynde, staande in het weesboek of niet, by institutie
van iemand erfgenaam gemaakt waare, zo zal de boedelhouder
ofte die hem met de boedel bemoeyt, gehouden weezen bin-
nen ses weeken na des testateurs overlyden over te leeveren
in handen van Weesmeesteren, ter presentie van de naaste
vrienden, behoorlyke inventaris van alle goederen, by den tesla-
teur agtergelaaten, omme vervolgens de erffenisse naar den
lestamente te schiften, scheyden en deelen, en voor al zulken
part of deel, als de kinderen toevallen zal, alwaar het ook met
anderen gemeen, terstond op de weeskamer te brengen, als
vooren, op poene van twaalff rd s ten behoeve van de kamer
(Dito).

24. Insgelyks zullen alle legaaten, donatien, giften of ander-
zints, hoe het zelve genaamt zou mogen zyn, den weeskinderen
by iemand besproken ofte gelegateerd, by de erfgenaamen ofte
testateurs, indien 'er eenige zyn, binnen voorsz. tyd ter wees-
kamer gebragt worden, meede op voorsz. poene (Dito).

25. En zullen alle meubilaire goederen, als: buysraacl.
kleederen, juweelen en zo voorts, der kinderen aanbesturven
ofte by het doen van bewys toegevallen, in 't openbaar
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opgeveilt en aan de meestbiedende verkogt worden, en dat in
presentie van de naaste maagen, zo 'er eenige zyn, ten waare
de weeskamer, met advys der voorsz. naaste maagen, om
reedenen anders goed vond (Dito).

26. Egter zullen de maagen of ook Weesmeesteren niet
vermoogen eenige vaste goederen, regten ofte pagten, den
weeskinderen toekomende, te verkoopen, belasten of te ver-
vreemden, als met voorgaande consent van den geregle, zynde
Scheepenen dezer stad: en zullen die van den geregte ook daar
inne niet consenteeren, als om groote reedenen, en in allen
gevalle zal de verkooping van zodanige goederen niet ge-
schieden als opentlyk aan den meestbiedende (Resolutie 16
Maart 1753).

27. Vader ofte moeder, hunne kinderen zeekere somme
van penningen beweezen hebbende, zullen gehouden weezen
dezelve terstond op de weeskamer te brengen omme tot profyt
van dezelve kinderen belegt te worden; ofte, indien de ouders
de penningen onder haar begeerden te houden, zullen daar
voor stellen vaste hypoteecq binnen deeze steede ofte de
jurisdictie van dien, dan wel ten minsten twee sufficante borgen
ter discretie van de weeskamer en de naaste maagen (Dito).

28. En zoo iemand hem onwillig toonde en in gebreeke
bleef omtrent het geene hier vooren van het doen van bewys
ofte aanbrenging der goederen, erfenissen ofte legaten, den
kinderen gemaakt, gestatueerd is, zal de zodanige daar over
gegyseld en indiervoegen gehouden worden tot ter tyd, dat
bewys, gelyk het behoord, gedaan zal hebben (Dito).

29. En zullen des niet te min Weesmeesteren terstond
•ia de expiratie van voorsz. ses weeken mogen gaan ter woon-
steede van den onwillige en aldaar door den secretaris, ter
presentie van de magen van den overleedenen, zo 'er eenige
zyn, ofte van de naaste gebuuren, alle de goederen, in de huysen
weezende, laaten inventariseeren en den zelve onwillige voorts
by eede doen verklaaren, of boven liet geïnventariseerde nog
eenige andere goederen mogten te. vinden ofte ten tyde van de
aflyvigheyd van den overleedene geweest zyn (Dito).
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30. Alle aanwas of profyten, 't zy door de negotie ofte
by besterffenisse en anders, hoe 't zelve genaaint mag weezen,
't welk vader ofte moeder aankomen mogte na de voorsz.
geprefigeerden lyd van bewys te doen, zal zo wel komen ten
profyte van de kinderen, als van de vader en moeder, zonder
dat de kinderen zullen participeeren in eenige schade, die den
boedel mogte overkoomen, als zullende dezelve alleen gedragen
en geleeden worden by die hun onwillig getoond hebben (Dito).

31. Desgelyks zal ook de belastinge van renten of andersints,
die op vader ofte moeder voor dato van 't bewys in eeniger-
hande manieren gedaan zal worden, alleen komen tot lasten
van dezelve goederen, dewyl der kinderen goed altyd zuyver en
onbeswaard moet blyven, zonder dat vader of moeder der
kinderen conditie eenigsints bezwaaren, verkorten of verergeren
zal konuen (Dito). ■

32. Niemand, 't zy man of vrouw, weezen of onmondige
kinderen hebbende, mag weder huwen, voor en al eer de
overgebleevene weezen, in maniere voorsz., behoorlyk beweezen
ofte met de weeskamer en de naaste maagen dierweegens over
een gekomen zynde, die goederen, den kinderen by diergelyken
accoord toe geweezen, ter weesboek gebragt zal hebben, op
poene, indien iemand door blykelyke verzuymenisse 't contrarie
deede, van Ie verbeuren het agste part van zyne ofte haare
goederen, ten behoeve van de voorsz. kinderen (Dito).

33. Alle kinderen, die vader- of moederloos zyn, worden
geconsidereert als weesen en onmondige en dus niel bequaam
om haar eygen voogd te wezen, voor dat zy den ouderdom
van 28 jaaren bereykt hebben, invoegen zy tot dien tyd toe
moeten blyven onder voogdy en opzigl van Weesmeesteren en
haare voogden, ten waare zy in den huwelyken staat quamen
te treeden ofte, by goedvinden van Weesmeesleren en de naaste
maagen, van de hooge overigheid veniam aetalis erlangden (Dito).

34. Indien nogthans Weesmeesteren met de gemeene vrien-
den en magen om deugdélyk reedenen niet geraaden oordeelden
alzulke perzoonen, tot gezegde jaaren gekomen ofte ook gehuwt
zynde, uyt de voogdy te stellen, zo zal men zig dierweegens
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moeten addresseeren aan deezeregeering en derzelver goedvinden
afwagten (Dito).

35. Zoo lange de weezen of andere, onder voogdy staande
met haare goederen in het weesboek bekent staan, sullen zy
dezelve niet mogen verkoopen, verzetten, bezwaaren, nog ver-
vreemden, in eeniger manieren, ten waare Weesmeesteren met
de naaste maagen en voogden zulx geraaden vonden en expres-
selyk daar inne consenteerden (Dito).

36. En zo wie met de voorsz. weesen ofte andere, onder
voogdy en in het weesboek staande contracteerde, kogte en
verkogte ofte hen lieden leende ofte borgde, buyten consent als
vooren, hooger als een rdr

, 't zelve zal van geender waarde
weezen en daar op geen regt mogen gedaan worden, hoe
oud van jaaren de weezen ook mogten zyn, en zal daar en
hoven den geene, die al zulke perzoonen geld geleend, geborgt
of met speelen afgewonnen heeft, arbitralyk gecorrigeert wor-
den (Dito).

37. Der weeskinderen schulden, die te boek gesteld zyn,
mitsgaders al, het geene by erffenisse door vader ofte moe-
der ofte anderen beweesen of ten voordeele van de kinderen
opgebragt zal weesen, zal men mogen innen met sommeeren,
renoveeren en exculeeren tegens den geenen, die de schuld
bekent ofte het voorsz. bewys gedaan heeft, in alle opzigten,
als of zulx voor Scheepenen gepasseert waare (Dito).

38. Ook zullen alle overeenkomsten, beloften, borgtogten,
mitsgaders alle andere actiën, die in eenige zaaken der wees-
kinderen ofte andere, welkers goederen op de weeskamer
berustende zyn, voor Weesmeesteren gepasseert zullen werden,
van gelyke kragt zyn (Dito).

39. Alle brieven, weeskinderen loebehoorende en in de
weesboeken slaande, die van kragt waaren, toen dezelve daar
aan kwamen, zullen in geenderly wyse verkeeren, verouderen
ofte vergaan, hoe oud van jaaren die ook mogten weezen (Dito).

40. Nopens het onderhoud der kinderen werd gestalueerd,
dat vader of moeder, in leeven blyvende, schuldig zal weesen
haare kinderen te onderhouden van de vrugten van hel bewys,
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en zulks de zoons tot haar agtiende en de dogiers tot haar
vyftiende jaar toe. hoe sober en kleyn deselve vrugten ook
mogten weezen, sonder Ie genieten eenige inkomsten ofte profyt
van de kinderen, by eenige dispositie testamentair, gifte ofte
donatie ofle eenige andere maniere aangekomen ofte nog aan
te komen van vaders ofte moeders zyde ofte van iemand anders,
ten waarc de making ofle giften ten behoeve der kinderen zulx
expres indiervoegen verklaaren ofle by Weesmeesleren om ree-
denen anders verstaan mogte worden, waar inne als dan tot
discretie van Weesmeesteren en by advys van de naaste vrin-
den en voogden gedaan ofle mei de ouders geaccordeerl zal
worden na behooren (Dito).

41. De voorsz. tyd van onderhoud geëxpireerd weezende,
zal noglans vader ofte moeder, die heweezen zullen hebben,
van dat onderhoud egter niet vry ofle ontlast zyn, voor en al
eer zy, by Weesmeesteren komende, ter presentie van de vrien-
den, zo er eenige zyn, verklaaren, dat zy begeeren van hel
onderhoud ontslagen te weesen, waar inne als dan by Wees-
meesteren gedaan zal worden, zo als haar Eerwaardens in
billykheid bevinden zullen te behooren (Dito).

42. Indien bevonden word, dat de weeskinderen niet zoda-
nig onderhouden worden, als geconditioneerd is, of dat men
niet dienstig en nuttig oordeelt dezelve langer te laaten blyven
ter plaatse, daar zy besteld of woonagtig zyn, Jt zy by de
ouders, naaste vrienden ofte andere perzoonen, zo zal men ten
allen tyden, by advys van Weesmeesteren, dezelve van daar
mogen neemen en ergens elders besteeden, met deezen verstande
nogthans, dat pupillen van gereformeerde ouders, dan wel
vader of moeder, onder lieden van dezelfde godsdienst ter opvoe-
ding moeten besteld worden (Dilo en resolutie 20 January 1761).

43. En by aldien die geenen, waar onder de pupillen
bevoorens besteld zyn geweest, eenige goederen van dezelve
onder hun hadden, zo zullen zy gehouden weezen zodanige
goederen binnen een maand na de verhuysing der pupillen op
Ie brengen, op poene van ses rd s len behoeve der kamer, te
verbeuren by de geene, die daar af in gebreeke mogte blyven,
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onvermindert, dat even wel gehouden zullen weesen deselve
uyt te leeveren (Dito).

44. En zo verre de vruglen of renten van het bewys
bevonden worden merkelyk meer Ie bedragen, als tot der
kinderen goed onderhoud vereyschl werd, zo zullen in die
gevallen de vrienden en voogden, met advys van Weesmees-
teren, dierweegens met vader ofte moeder accordeeren, zo als
na reeden behooren zal (Dito).

45. De capitaalen van pupillen, die in haare jongheid ter
educatie na Neederland gezonden werden, moeten Weesmees-
teren alhier aanhouden tot zo lange haare ouders of voogden
derzelver overmaking requireeren of haar Eerwaardensoordee-
len, zonder praejuditie van gedagte pupillen, te zullen kunnen
geschieden; dog de intressen van zodanige capitaalen moeten
zy jaarlyks overmaken aan de geene, onder welkers zorge
diergelyke kinderen zyn toevertrouwt (Resolutie 28 May 1748).

46. Aangaande de voogdy dient noodzakelyk gelet te worden,
dat, indien by testamenle van den overleedene geen voogden
zyn gesteld (want die anders voor alle andere als de zoda-
nige zullen geconsidereert werden), 't van zelfs spreekt, dat
de vader van de nagelaaten kinderen, een man van eere,
nugter en bequaam zynde, in de eerste plaats competeert
de voogdye over zyne kinderen en om goede toezigt over
deselve te neemen, mitsgaders hunne goederen te administreeren
(Üude statuten).

47. Ten waare hy, volgens voorgaande making ofte andere
voorwaarden, in de goederen van zyne kinderen niet succedeeren
mogte, in welken gevallen de administratie zal toekoomen en
bevoolen worden aan het naaste bloed van de voorsz. kinderen,
in zo verre hy, erfgenaam, van de mannelyke kunne ofte
een inwoonder dezer steede en niet te oud zy van jaaren
ofte onmagtig van lyve ofte om andere reedenen by Wees-
meesteren onbequaam daar toe gekent wierd, dewelke dan ook
gehouden zal wezen dezelve voogdy te aanvaarden onder cautie
juratoir, op poene van vyf en twintig rd s ten behoeve, der
kamer (Dito).
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48. Geene vrouwen, alwaar het ook moeder ofte grootmoe-
der, getrouwt zynde, nog ook andere lieden, die, even als zy,
onder eens anders voogdye slaan, zullen moogen benoemd
werden tot eenige regeerende of administreerende voogdye, veel
min zig vervorderen die, zoo lang z'haar eygen voogd of
voogdesse niet zyn, aan te neemen of, voor hun herlrouwen
aangenomen hebbende, te blyven oeffenen, directelyk of indirecte-
lyk, mogende in dien tyd of omstandigheid selfs geene meede
toesiende voogdesse wesen, gelyk meede geen krygslieden
(Dito).

49. Daar en leegen zullen moeder en grootmoeder, weduwen
en dus haar eygen meesteresse zynde, indien zy daar toe
hequaam en gequalificeerd zyn, voor zo lang zy sig niet weeder
door huwelyk onder de magt en voogdye eens mans bcgeeven,
wel mogen weezen meede toeziende voogdesse, ja, zelfs mogen
hebben d'administratie der goederen, haare kinderen ofte kinds-
kinderen toekomende, en dat by advys van Weesmeesleren en
der kinderen voogden, te weeten, zo zy erfgenaamen daar van
zyn ofte eenige successie vcrwagten, in maniere als vooren
van de vader gezegt is; ook mits stellende cautie en onder
renunciatie van het beneficie senatus consulti Vellejani en
alle andere beneficien van regten, de vrouwe competeerende
(Dito).

50. Welke voorsz. administratie van vader, moeder ofte
grootmoeder duurcn zal tot haar hertrouwen toe en niet langer;
en, ingevalle iemand van haar weder quam te huwelyken
zonder reekening, bewys en reliqua gedaan te hebben, zo zullen
als dan de goederen van de geene, die met alzulke perzoonen
getrouwt zyn, meede verbonden en gehypothequeert weezen
voor voorsz. administratie (Dito).

SI. Wanneer de ouders om voorsz. reeden geene voogden
ofte administrateurs van hunne kinderen en derzelver middelen
weezen kunnen, zullen deselve des niet te min behouden
't opzigt, die hun natuurs wegen over dezelve toekomt, en
zullen daar omme de voogden, zo wel als Weesmeesteren, aan-
gaande der kinderen opvoeding, huwelyk of andere gewigtige
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zaaken gehouden weezen lien na der zelver goeddunken Ie
reguleeren in reeden en billikheid (Dito).

52. En of 't gebeurde, dat 'er niemand van de maagschap
waare om de voogdy van de kinderen en de administratie
van liaare goederen Ie aanvaarden, zo zal by Weesmeestereu,
met advys van Scheepenen, een ander, goed man gesteld en
geordonneert werden, die 't selve ook gehouden zal weezen te
accepteeren, op poene als vooren, ten waare hy hadde wettige
oorzaaken van excuus (Dito).

53. De voogden en administrateurs van weeskinderen en
haare goederen zullen gehouden weezen ten alle tyde op
't verzoek van de maagen en Weesmeesteren van haare ontfangst
en bewind, in presentie van de maagen, zo 'er eenige zyn,
reekening Ie doen, op poene van twaalf rds

, telken reyse by
den onwillige te verbeuren, ten behoeve van de kamer (Dito).

54. En zullen de voogden van de weeskinderen en onlfangers
van haare inkomsten voor haar salaris hebben den veertigsten
penning, niet alleen van den ontfangst derzelver inkomsten,
maar ook van de hoofdsomme van de afgeloste renten, ver-
kogte huysen en erven ofte andere vaste goederen (Dito).

55. Werdende onder het voorsz. woord van inkomsten met
relatie lot Weesmeesleren verstaan alles, wat voor reekening
van de pupillen, die onder hun opzigt reeds gesteld zyn of
nog gesteld zullen worden, ler kamer mogte worden gefourneerd,
't zy legaalen, erffenissen en beslerffenissen, die vroeg of laat
aan de wezen ten deel mogten vallen, en, met een woord, niels
uytgezonderl, van het geene dezelve competeerd of ten voordeele
komt, als alleen de contanten, in een boedel bevonden werdende,
waar voor zy geen salaris mogen opbrengen (Resolutie 9
Augustus 1757).

56. Insgelyks mogen zy den veerligsten penning niet inhouden
of genieten van capitaalen, die, ter weeskamer berustende, door
de eygenaars geligt of ten behoeve derzelver elders geremiteerd
worden (Resolutie 25 May 1685).

57. Zullende Weesmeesteren, nog de voogden, nog de
administrateurs van der weeskinderen goederen, derzelver
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geld niet op renten mogen uytzetten, dan op vaste hypotheek
en onder sufficanle horgen, die zig te zalmen en den eene
voor den anderen verhinden (Oude statuten).

58. Zonder dat zy op vaste goederen, buyten deze stad
geleegen, de voorsleeden daar onder hegreepen, meer als de
helfte der gelaxeerde waarde zullen mogen afgeeven, die
waarde, na exaeten opneem der inkomsten, gereekent tegens
den tienden penning, invoegen de inkomsten van een jaar moeten
egaliseeren een vyfde deel van het capilaal, dat op zodanige
goederen heleen! is; zullende de leeden, henevens den secretaris
en hode van dit collegie, als meede den landiueeter, in gevallen
van commissien huylen deze stad tot hel hesigtigen en opneem
van vaste goederen ten voorsz. eynde, zodanige gelden genieten,
als onder 't hoofdeel van salaris voor Heemraaden hepaalt is,
mits dat het zelve voldaan werde door den geene, ten wiens
versoeke zodanige commissie gedecerneert is (Resolutie 24
September 1734, 15 Juny 1745 en 17 Fehruary 1752).

59. En zyn haar Eerwaardens gequalificeerd om de zaak,
daar na geconstitueerd zynde en wanneer zy het voor het
belang van haar pupillen nodig oordeelen, onvermindert een
ieders regt, des verzogt werdende, te mogen consenleeren in
de verkoop der onder haar ofle onder de boedels, onder haare
administratie zynde, gehypothequeerde vaste goederen, als van
weegens den eygenaar zelfs, 't zy onder de hand of by publicque
vendutie, door de perzoon of perzoonen, daar toe gesteld, ten
eynde het procedido van dien ofte zo veel haar Eerwaardens
daar van compeleerd, zonder eenige andere detractie als het
ordinaire venduloon, direct uyt handen van den stads vendu-
meester te ontfangen (Dito).

60. Ondertusschen zal de secretaris, in 't passeeren van
schuldbrieven en beleeningen op vaste goederen, zig moeten
reguleeren naar het gestatueerde onder Heemraaden van articul
12 10l 17, beide ingesloten.

61. Ten opzigle van het aanhouden en administreeren der
vaste goederen, dewelke aan de zorge der Weesmeesteren
reeds gekomen zyn en by vervolg nog zouden mogen komen,
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nis ook ten opsigte van de geruste en verzeekerde uylzelting
der gelden, die uyl de capilaalen der bekende weesen, invoegen
als in 't vervolg geslalueerd is, by die kamer renteloos leggen,
werden Weesmeesteren gequalificeerd om omtrend bel een en
ander zodanig te mogen bandelen, als zy voor het meeste
belang der weezen en gerustheid der kamer of leeden van
dien, na voorgaande omzigtige overlegging, inzonderheid met
behoorlyke reflectie omtrent zodanige vaste goederen van weesen,
die na verloop van weynig tyds haare mondige jaaren staan
te bereyken en welkers aanhoudingen voordeeliger en voor de
kamer niet geheel dilficiel zoude mogen zyn, zullen bevinden
dienstig te zyn (Resolutie 22 Maart 1701).

62. Telkens by het overmaaken van penningen na Neederland
moeten Weesmeesleren ter generaale secretary bezorgen, om
aan de Edele Hoog Agtbare heeren Zeeventienen overgezonden
te worden, eene distincle memorie, aanwysende. voor reekening
van welke boedels of perzoonen en voor of ten behoeve van
welke weesen in Europa zodanige penningen werden geremit-
teerd (Resolutie 28 October 1765).

63. Weesmeesteren moeten almeede by hel overzenden van
obligatien, door haar Eerwaardens gevonden werdende in boedels
van verslurven perzoonen, naar Neederland telkens voegen een
b'eedigde verklaaring van die perzoonen, welke in den boedel
werden gebruykt of wel andersiuls een declaratoir van Wees-
meesteren zelfs, houdende, dat, by nauwkeurig examen van den
staat des boedels, bun in geenerly wyze gebleeken is, dal zoda-
nige obligatien gesproten zyn uyl oorzaake van eenig geld of
goed, op bodemary of op halve winsten meede gegeeven, direc-
telyk of indireclelyk (llesluil XVIInn 24 Maart 1746).

64. En werden Weesmeesteren gequalificeerd om alle vol-
magtschappen, dewelke in boedels, onder haar administratie
komende, gevonden worden of na hel overlyden der geconsli-
tueerdens alhier in derzelver handen mogten geraaken, over te
geeven aan commissarissen van de bauk en bank van leening,
ten eynde dooi - hen met de constituanten over de zaaken, ter
uylvoering gedemandeert, gecorrespondeert te werden tot adver-
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tentie en ook ter verkryging van de nodige instructie, dog
intusschen niets anders in zodanige zaaken te verrigten, dan
het geene, zonder prejuditie van de absente constituanten, geen
uylstel lyden kan (Resolutie 18 Augustus 1747).

65. Verpande goederen in boedels vindende, welkers eyge-
naars absent zyn, gelyk ook in 't generaal alle die, waar op
minder als een hondert ryxd' beleend is, mogen Weesnieesleren,
na voorafgaande publicque advertentie en dat zig niemand binnen
den tyd van ses maanden ter aflossing van dezelve zal hebben
aangegeeven, verkoopen, ten eynde daar door de betaalinge van
de daar op gemaakte schulden te bekomen, het overschot ot' meer-
der rendement ter haarer kamer blyvende ad opus jus habentiuin
(Resolutie 18 Augustus 1747 en 5 September 1748).

66. Dog met panden van meer als een hondert ryxd', waar
van de eygenaars in loco present en, des noods, wel te vinden,
dog niet in staat of geneegen zyn dezelve af te lossen, moeten
zy de ordinaire weg van justitie inslaan.

67. En schoon aan haar gedefereerd is hel aanneemen van
zodanige gelden, als tot vergrooting der capitaalen van eenige
weezen door de ouders of andere aan dezelve absoluut werden
geschonken, zo zullen zy egler den gewoonen intrest van drie
agste rd s procent o 's maands daar op niet verder goed doen als
tot een capitaal van twintig duysent rd s voor een meerderjaarige,
dog onder curateele staande perzoon of een enkelde wees, zonder
dal ook eenige interesten zal behoeven goedgedaan te worden
op de jaarlyks opklimmende of overschietende intressen van
weezen, die haar geheele intressen tot haar onderhoud niet nodig
hebben, waar toe egler Weesmeesteren ten opzigte van behoef-
tige weesen, die haar intressen van haare onderhouders absolut
geschonken krygen, werden gequalificeerd, dog ook niet verder
als tot dat het capitaal van een perzoon of enkeld weeskind
tot vier duysent rd* zal wezen geaccresseert, na 't welke de
geschonkene of overschietende intressen als rentenloos capitaal
zullen moeten aangemerkt worden (Resolutie 14 May 1698,15
October 1700, 22 Maart 1701,1 September 1705, 30 Angustus
1717 en 17 May 1740).
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'l-iKiiT-BOEK DEEL IX. 15

68. De Comp e
, geld a deposito benoodigt zynde, zullen

Weesmeesteren altoos de preferentie hebhen, dog mogen zy
egter de CompD voor niet meer dan voor de interest van de
gedagte somma van twintig duysent ryxd s voor een perzoon of
enkeld weeskind bezwaaren, maar de overige gelden van zoda-
nigen persoon of kinderen onder haar berusting houden of, de
geleegenheid daar toe voorkomende, onder de gemeente op
zodanige secuure wyse beleggen of uytzetten, als voorwaards
gestatueerd is, zonder dal nogtans de kamer namaals door zoda-
nige kinderen by meerderjarigheid of by overlyden door der-
zelver vrienden of erfgenaamen aanspreekelyk zal weezen voor
de interest van sodanigen meerder capitaal, ingevallen haar
Eerwaardens tot het uytzetten van dien, het zy in 't geheel of
ten deele, geen geleegentheid mogten hebben gehad en daarom
genoodsaakf. zyn geweest hel zelve vrugteloos onder haar te
bewaaren : dewyl het kennelyk is, dat het uytzetten en beleggen
van gelden, speciaal met die securiteit, die er omtrent der
weesen middelen vereyscht werd, te deezer plaatse niet allyd
geschieden kan (Resolutie 14 May 1698, 2 October 1710 en
17 May 1740).

69. En om aan d'intentie der voorwaards gemenlioneerdê
interdictie, het beswaaren van de Gomp e mei onnodige inlressen,
te voldoen zal wel jaarlyks onder ultimo Augustus aan Wees-
meesteren uyt 's Comps cassa werden voldaan de intressen,
verloopen op 't volle capitaal, dat van haar Eerwaardens by de
Comp e a deposito staat (Resolutie 30 Augustus 1717 en 1
September 1719).

70. Dog Weesmeesteren zullen naderhand of so dra de staat
reekening op haare boeken, die onder ultimo Augustus moeten
geslooten worden, zal weesen op gemaakt, 't geen 'er van de
renten, welke, naar het boven bepaalde, maar aan de pupillen
en andere werd goedgedaan, komt over te schieten, weder in
s Comp5 cassa rembourseeren en intusschen aan deselve regee-

ring overgeeven een afschrift van de voorsz. staatreekening,
daarby op een distincte wyse vertoonende het geheele capitaal,
•lat onder haar Eerwaardens administratie is, en wyders aan de
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eene zyde, ann welke perzoonen en reekeningen, als ook hoeveel
daar van een ider van dezelve in 't bysonder eygen is en
hoeveel intressen daar op na het voorwaarts gestatueerde moet
werden betaald, en aan de andere zyde, hoedanig datcapitaal
is verdeelt, wat daar van by de Compe staat en ook by particu-
lieren is uytgezet, als meede hoe veel van 't een en ander aan
interessen, voor dat verloopen jaar vervallen, reeds ingekomen
of nog te verwaglen zal zyn, en voorts hel montant der kamer
ongelden, met al wat daar toe verder gehoord.

71. Dog op penningen, aan onbekende weesen loebeboorende,
werd in 't geheel geen intrest goed gedaan (Resolutie 24 April
1747).

72. Insgelyks mogen de gelden van weesen, die, meerder-
jaarig geworden zynde, deselve niet komen af haaien, geen rente
doen, als meede ook zodanige penningen, die by overlyden van
minderjaarige aan mondige, uytlandige erfgenaainen komen te
vervallen, invoegen zelfs de gelden, die, onder Wees meesteren
berustende, niet Bdei commis beswaart zyn, na de voor-
waarts bepaalde somma niet verder rente zullen doen dan tot
so lange dezelve minder jaarige toekomen en langer niet (Reso-
lutie 1 September 1705 en 19 Augustus 1709).

75. Penningen, geproüueert uyt een boedel, waar van de erf-
genaamen uytlandig, dat is buyten de republicq der Vereenigde
Neederlanden en dies resorle zyn, zullen, zo lange zy absent
blyven en geen gemagtigde stellen om de voorsz. penningen
van Weesmeesteren te vorderen, van dezelve geen rente mogen
pretendeeren, maar zal hen slegts het bloote capitaal, by Wees-
meesteren bewaard, gerestitueerd worden (Oude statuten).

74. Als zullende de vrugten of regten, die van dezelve
mogten gemaakt zyn, komen en g'employeerd worden tot ver-
vang van de jaarlykse lasten van de weeskamer (Dito).

75. Ondertusschen zyn Weesmeesteren niet gehouden proces
te moveeren over zaaken, absente en uytlandige perzoonen
raakende en waar van zy geen penningen aan handen hebben,
maar zullen mogen volstaan en bevoegt zyn met het doen
eenelyk van arrest legens zodanigen, onder welke eenige effecten,
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de absenten toekomende, berusten, die dan ook gehouden zyn
sufficante cautie voor die effecten te stellen en dezelve zo lange te
praesleeren, tol dal, na ontfangen antwoord van de absente per-
soonen, de zaaken alhier ten principaalen in regten belrokken en
vonnisse daar over gevallen zy (Resolutie 27 November 1682).

76. En, ingevalle Weesmeesteren officieeren in zaaken, waar
toe geen geld in handen hebben, zullen zy exempl zyn van het
salaris, de secretarissen van justitie andersinls dierweegens
competeerende (Dito).

77. De goederen, weeskinderen toebehoorende, zullen gemeen
hlyven ter tyd toe, dat iemand van hen mondig geworden zy,
ten waare, dat daar omtrent anders by de ouders gedisponeerd
waare ofte Weesmeesleren met de vrienden en voogden om
zonderlinge reedenen anders geraaden dagten ofte dat iemand
van de kinderen eenige merkelyke schuld boven de andere
maakte, zig qualyk gedroeg ofte ter schoole gehouden wierde,
dan wel andersints merkelyk meer verteerde en henodigl
was; want in zulke gevallen zullen die meerdere ongelden
allen komen te zynen lasten (Oude statuten).

78. By aldien eenig weeskind den tyd van sesthien agter
een volgende jaaren conlinueelyk absent zal geweest zyn,
zonder dat men weele, of zodanig kind nog in leeven zy of niet,
zoo zullen de naaste vrienden, die vermeenen tot de erffenisse
geregtigl te weesen, den zelven, by advis van Weesmeesteren,
doen indaagen ter plaatse, daar de perzoon 't laast woonagli;;
>s geweest; en, indien men bevind denzelven overleeden te weesen
ofte dat men niet kan naspeuren, waar hy zig bevind, zo zal
men consenteeren in de deeling van desselfs nalatenschap len
behoeve der voorsz. vrinden en erfgenaamen, mits zy 't vooren
staande by attestatie ofte getuygen alvoorens doceeren en
•effens stellen sufficante horgen, elk voor zo veel zyn aandeel
bedraagt, omme gerestitueerd te werden in cas den uytlandige
Weder te voorschyn mogle komen (Dito).

79. Voorts is, zo wel tot secuuriteyd en geruslheyd van
•lil collegie en de leeden, waar door het zelve werd bediend,
ten opsigte van haare verantwoording, als securering van
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het intrest der pupillen, weesen en andere, welkers goederen
door Weesmeesteren geadministreerd werden, nog gestatueerd,
dat Weesmeesteren moeten werden geconsidereert als een
b'eedigd collegie van magistratuure over onmondige kinderen,
haar middelen en opvoeding, item derzelver voogden, mitsgaders
over verscheide nalatenschappen, welke dezelve moeten doen
bestieren en vereevenen (Resolutie 24 January 1708 en 4
Maart 1760).

80. Dat de administratie der penningen, onder de zorge van
Weesmeesteren zynde, alleenlyk raakt den secretaris en zyne
borgen; gevolgelyk dat denzelven ook daar voor en voor alle
inlemane penningen der boedels, zo van debiteuren, als andere,
item legaaten en erfenissen, zorge moet draagen en instaan,
dog alles onder en conform de ordres van Weesmeesteren
of haar twee gecommitteerdens, die hy ten dien eynde al
zints het behoorlyk respect zal moeten toe draagen als
een dienaar van het cullegie (Dito).

81. Dat Weesmeesteren dien volgende alle maanden moeten
bezorgen, dat den secretaris aan twee daar toe gecommitteerde
leeden vertoone, hoedanig het daar meede in 't eynde der
voorige maand, op 't toenmaals ingekomen rapport van de
gecommitteerdens, gestaan heeft, wat zaaken door het afsterven
van luyden of wel door aanschryving van buylen plaatsen en
verkreege vonnissen ofte andersinls daar weder by gekoomen
zyn en wat 'er ook gevolgelyk op dat eene ofte andere weder
ingekoomen of wel, op de genomenc besluyten van Weesmees-
teren, betaald of anderzints uytgekeerd en per wissel geremit-
teerd zy, wat 'er gevolgelyk nog onvereffenl is gebleeven, om op
het daar op in te leeveren slaande rapport dier gecommitteerdens
een nadere besoigne door het collegie daar over gehouden
en 't verder nodige tot approbatie ofte anderzints daar over
gercsolveert te werden (Dito).

82. Dat Weesmeesteren, uyt kragte haarer magistratuure en
op haare gepresteerde eed besoignecrende en resolveeremle over
de persoonen en middelen der weeskinderen en de redding
der boedels, welke onder haar Eerwaardens besorging vervallen,



WEESMEESTEREN. 229

in 't doen innen en uytkeeren van inschulden en schulden der
boedels, in 't maaken van scheydingen en uytkeeren van erffe-
nisse, legaaten, etc, mitsgaders de rernisen van sommige na het
vaderland of andere quartieren, gereekend moeten worden als
mannen van eer en conscienlie, op haaren gepresteerde eed
in alle haare resolutien te werk te gaan, gevolgelyk, in cas
van eenig erreur of quaden uytslag, daar over niet aanspreekelyk
g'agt konnen worden, nog in haare perzoon, nog in haare
goederen, ten waare dat 'er quaadaardigheid, bedrog ofte
supine nalatigheid gepleegt mogt zyn of wel directelyk aangegaan
tegen den klaaren texl der aan baar voorgeschreevene ordres
en bysonderlyk ook leegen liet octroy van haare Hoogmogende
over de successie ah inteslato (Dito).

83. Dat, wanneer iemand door nalatigheid, erreur ofte ander
sints van den secretaris beleedigt mogte zyn en bet collegie van
Weesmeesteren de voorsz. manndelykse voorzorge geobserveerl
mogte hebben, als dan niemand anders daar voor aansprekelyk
zal zyn dan alleenlyk den secretaris en zyne borgen, maar
geenzints de gecommitleerdens, nogte ook verdere Weesmeeste-
ren, ten waare door dezelve of wel haare gecommitteerdens
omtrent die zaakeneenige malversatie of supine nalatigheid
gepleegt mogten zyn, als wanneer dezelve, welke zulx begaan
mogten hebben, in haar lieden privé redevabel zyn om te
betaalen 't geene den beleedigde van den secretaris en zyne
borgen niet zoude hebben kunnen consequeeren (Dito).

84. Dat, wanneer iemand door Weesmeesteren vermeent
verkort of beleedigt te zyn, dan wel staat en inventaris, mitsga-
ders boedel reekening met de daar toe beboorende chartres en
documenten begeert te hebben, dezelve zig aan 't presente
collegie in behoorlyke termen zal moeten addresseeren, zulx te
kennen geeven en daar om verzoek doen, mitsgaders om redres
van beleediging of dat hem mag aangeweezen werden, by wien
de belediging veroorsaakt is; en dat Weesmeesteren, als dan
daar op delibereerende, niet alleen bevoorens zullen moeten
"ineemen bet advis van den geene of de geenen, welke die
beleediging gepleegt of 10l dezelve occasie zullen gegeven
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hebben en mitsdien daar voor respondeeren moeten, maar
ook vervolgens daar op een behoorlyk berigt geven aan de
beleedigde, met aanwysing van de schuldige, tot het welke
haar Eerwaardens, by weygering, voor de collegien van justitie
gedagvaart zullen mogen werden (Dito).

85. Dat, wanneer van alle dezelve door insolventie, overly-
den zonder erffgenaamen of effecten in Indien na te laaten,
dan wel door derzelver vertrek na Europa, mede zonder goede-
ren of effecten na te laaten, niets te verhaalen mogt wezen.
Weesmeesteren als dan daar van kennisse zullen moeten gee-
ven aan de hooge regeering, ten eynde daar op te disponee-
ren na bevinding van zaaken en perzoonen, omme 't geene,
waar door de beleedigde wezentlyk benadeelt is, in zo verre
het zelve geoordeelt werd den zelveu na billikheid te compe-
teeren, te doen vergoeden uyl het kamer geld of fonds, ter
weeskamer weegens opgeloopen intrest penningen berustende;
en, zoo Weesmeesteren bier in nalatig mogten zyn, dat daar
over egter geen proces zal mogen gemoveert, maar by de hooge
regeering gedoleert moeten werden door de geene, welke in
de behandeling haarer affaires door Weesmeesteren mogten
oordeelen benadeelt te wesen (Dito).

86. Dat, ingevalle 'er perzoon of perzoonen niogten aange-
sproken konnen werden, die in de vergoeding behooren te
participeeren, de beleedigde dezelve als dan eerstelyk in
der minne zal moeten aanspreeken en daar na, des noods,
konnen dagvaarden ter vergoeding, ider voor zyn aandeel,
mitsgaders, 't geene daar aan deficieert, in het vriendelyke
moeten verzoeken van de weeskamer, welke zulx by een
addres aan de hooge regeering zal moeten voordragen, ter
erlanging harer dispositie ter vergoeding van 't zelve uyt bel
voorsz. fonds der weeskamer (Dito).

87. Dat voorts, nog het meermelde collegie van Weesmees-
teren zelfs, nog de president of leeden van 't selve, in haare
privé perzoonen of goederen aangesproken zullen mogen werden
voor het geen anderen verzuymt of misdreeven hebhen (Dito).

88. Weesmeesteren zullen hel register van de weeskamer
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secreet houden, zonder 't zelve aan iemand te vertoonen, als
by gemeen consent ofte ter ordonnantie van den regier (Oude
statuten).

89. Die omeenige zaaken voor Weesmeesteren ontboden
word. zal gehouden weesen te compareeren ten dage, hem by den
bode geprefigeert, ten waare den dienst van de Compe zulx
niet toeliet, dan wel by of zy eenige andere wettige verschoo-
ning hadde, waar van z'als dan met decentie den bode ken-
nisse zullen hebben te geeven, ten waare zy goedvonden in
perzoon of by een briefje haar excus by den heer president
te komen maken, en zulx op verbeurte, voor de eerste reise
van een halven rd 1 of vier en twintig stuyvers, de tweede
reise twee gulden of een halve, gecarlelde ducaton en voor
de derde reise vier guldens of een heele, gecarlelde ducaton,
waar van de executie by de boden van de weeskamer, op last
van den heer president, gedaan zal worden; en zal zodanige
ongehoorzaame non-comparant voor de vierde reise by den
regter gecorrigeert worden naar geleegentheid van zaaken
(Dito).

90. En moeien die van den geregte, by de Weesmeesteren
daar toe verzogt wordende, dezelve voorstaan en helpen raaden,
zullende die geene, welke teegens Weesmeesteren misdoen,
't zy met woorden ofte werken, gestraft worden, even als of
zy die van den geregte gedaan hebben (Dito).

91. Die eenige penningen van de weeskamer moet ont-
langen, zal zig des Vrydags, na dat Woensdag te voren de
afgave by.het collegie zal weesen g'arresteert, op het stadhuys
ter weeskamer zelfs moeten vervoegen, om dezelve uyt handen
van den secretaris te ontfangen, waar van egter exempt zyn
de leeden van de hooge regeering en haar weduwen, aan welke
zodanige penningen door den secretaris moeten werden bestelt
(Resolutie 22 April 1709).

92. Het groot zegel van Weesmeesleren tot gebruyk in
sierfhuyzen en het verzegelen van juweelen en andere effec-
'en en geschriften, ook schuldkennissen, etc, zal onder den heer
president moeten berusten en bewaard worden om ten tyden.
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dat het van nooden zal zyn en gebruikt moet worden, door
de gecommitteerde Weesmeesteren, wiens maand of beurt
het zy by hel voorvallende te assisteeren, van zyn Edelheid
afgehaald en dagelyks, na volbrenging van het werk, aan den
zelven ook wederom toegebragt te worden, zoo haast men
gedaan werk met het voorvallende zal hebben gekreegen, en
middelerwylen gedagle zegel onder haar te behouden, zonder
den secretaris, by opschorting van het werk en scheiding
der perzoonen, daar af meester Ie laaten (Resolutie 10 Maart
1716).

93. Geen andere collegien als dal van Weesmeesteren, wat de
Christenen, of Boedelmeesteren, zo verre de onchristenen aangaat,
zyn geregtigt om te fungeeren als testamentaire executeurs of
redderaars van nalatenschappen en voogden over minderjarigen,
ja, zelfs niet tot executeurs van begraffenissen, onvermindert
nogtans d'employabiliteit van de bank courant tot hel. aanvaar-
den, beheeren en redden van boedels, als ook tot bestelling der
lykstatien, niet in qualiteyt van executeurs van de overleedene
teslateurs of tcslatrices, maar als generalyk of specialyk gemag-
tigde van den in loeven zynde, eenigste en universeele erfgenaam,
wanneer die teffens tot executeur aangesteld en afweesig is,
mits dat de procuratie op de bank behelse de gewoone clau-
sule van erffenissen en besterffenissen te mogen aanvaarden,
etc. en pro dato van het testament gepasseerd zy (Resolutie
27 February 1766).

94. De collegien van justitie respective moeten, by voor-
komende testamenten, nauw reguard slaan, wat lieden, nament-
lyk van wat conditie en sufficantie, tot curatoren executeurs of
codicilaire gemagtigdens over de boedels, uyt dewelke de wees-
kamer en curator ad liles gesecludeert zyn, werden gesteld,
om, by aldien eenige gefundeerde bedenkingen daar omtrent
mogte hebben, zodanige boedels aan de weeskamer of curator
ad lites te doen overgeeven of opdragen ter administratie,
waar toe de justitieele raaden der respective buyten comploi-
ren meede geauthoriseert werden by deezen, mits zulks egter
niet doende, dan wanneer zy het zelve in gemoede ten nutte
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en voordeele der erfgenaamen of belanghebhende perzoonen
zullen nodig oordeelen.

05. De respeclive weeskamers op de buyten comploiren
zyn gehouden copia van haare boeken jaarlyks aan Wees-
meesteren alhier over te zenden; zullende van plaatsen, daar
geen weeskamer is, den geenen, die 't incumbeert, moeten
zorgen, dat in voorvallen, waar van haar Eerwaardens kennisse
competeerd, het vereyschle berigt diervveegens overgezonden
werde, met byvoeging van de testamenten der overleedene
perzoonen, ten eynde Weesmeesleren in staal mogen weesen
alle, die weegens eenige boedels zig aan haar komen te ad-
dresseeren, de nodige elucidatie te suppediteeren (Resolutie
4 September 1693).

96. De secretaris van de weeskamer zal gehouden zyn op zyne
aanneeming cautie te stellen ter somma van rd s agt duysent
en voor zynen dienst hebhen, boven het jaarlyks mantel geld
van veertig rd% welke hy met de heer president en de leeden
gemeen heelt, nog vier en twintig rds 's inaands, alles uyt do,
kamer gelden zo wel te belaalen, als zyne gagie en emolumenten,
welke beyde laatste posten dierhalven jaarlyks door Wees-
meesteren aan de Compe moeten werden gerestitueerd, blyvende
hy daar en teegen responsabel voor de vendu- en andere
penningen, welke dezelve moet innen (Resolutie 3 February
1750, 4 September 1688, 16 Juny 1684, 27 April 1728 en
16 Augustus 1757).

97. Den eersten klerk, die tevens boekhouder is, zal, gelyk
thans, 's maands van de weeskamer genieten rd" vyll' en twintig
en moet by zyn aanstelling den uaarvolgende eed doen, ten
eynde, in cas van noodzaakelykheid, als secretaris te kunnen
fungeeren (Resolutie 8 Oclober 1691, 25 January 1755 en
12 Augustus 1755).

98. Buyten denzelven mag dit collegie tien loontrekkende
klerken houden, met een tractement van ses rd' per maand
voor de eerste maal.

99. Daar en boven zullen Weesmeesteren hebbbeu twee
bodens, ieder genielende een maandelyks tractement van twintig
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rd", en by hunne aanstelling borg stellende voor vier duysent rd s

ider (Resolutie 10 April 1657, 6 Juny 1687 en 3 February 1730).
100. En zullen die en andere noodwendige onkosten van

de kamer moeten voldaan worden uyt de kamer gelden, be-
staande uyt de overgewonne renten van capitaalen, welke
onder de gemeente buyten de Compe uytstaan (Resolutie 1
September 170B).

101. Weesmeesteren en haare bediendens zullen, by de
intreede van hun anipt, b'eedigt werden op de formulieren
hier navolgende, als:

Eed voor Weesmeesteren.

Wy beloovea en sweeren, dat wy den slaat der Vereenigde
Nederlanden, zyne doorlugtigste Hoogheyd, den heere Prince van
Orange en Nassauw, Erfstadhouder, capitain generaal en admiraal
van de Unie, nevens de heeren Bewindhebberen der geoclro-
yeerde Oostindische Comp', mitsgaders den beere Gouverneur
Generaal en de Itaaden van India- gehouw en getrouw zullen
weezen; der weduwen en weesen regt gelrouwelyk voor-
staan en haar welvaart na onse uyterste vermogen helpen
bevorderen; de secreten van de kamer aan niemand openbaaren.
als aan de geene, die wy reekenschap onzer administratie
schuldig zyn; de ons voorgeschreeveu ordres punctueelyk en
naar ons uyterste vermogen onderhouden; mitsgaders voorts
ons in deeze administratie dragen zullen, als goede, opregte
en getrouwe opzienders van weezen en weduwen toestaat;
dit zullen wy niet na laaien omeenige haat ofte gunste, schade
ofte profyt ofte eenig ding ter wereld.

Zo waarlyk helpe my God Almagtig (Oude statuten).

Eed voor den secretaris van de weeskamer.

Ik beloove en sweere den staat der vrye Vereenigde Nederlan-
den, zyne doorlugtigsle Hoogheid, den heere prince van Orange
en Nassauw, Erfstadhouder, capitain generaal van de republicq,
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nevens de heeren Bewindhebberen der geoctroyeerde Oostindische
Comp6

, mitsgaders den heer Gouverneur Generaal en de Raaden
van India gehouw en getrouw te weezen ; den president en
Weesmeesteren deezer stede alle respect, trouwe en eere te
bewysen; dit ampt van secretaris der weeskamer getrouw en
volgens conscientie, eerlyk te bedienen; de secreeten der kamer
aan niemand anders te openbaaren, als die ik reekenschap
myner dienst en administratie schuldig ben; der weduwen en
weesen zaaken ten besten, vromelyk, naar vermoogen te b'yve-
ren en waar te neemen; geen Weesnieesteren kennissen of
eenige papieren, de kamer raakende, uyt te geeven, te ontfangen,
te passeeren, nog te verleenen, ten sy daar toe alles wettig en
met behoorlyke ordres der kamer my voorkomt en aanbevoolen
zy; mitsgaders ook de lieden in de dingen en zaaken, haar
rakende, deugdelyk en naar waarheid te helpen; en voorts, na
de ordres van de hooge regeering des lands en van de president
en Weesmeesteren, my zelve prompt te regten; ilem de boeken
en zaaken des kamers geduurig buyten veragtering te houden,
zonder zulx naar te laaien om profyt, schade, gunst of haat
of iets anders, maar my alzints in dit 3mpt zodanig naar goede
conscientie te kwyten, als een vroom, eerlyk en getrouw
secretaris van de weesen middelen toestaat.

Zoo waarlyk helpe my God Almagtig (Resolutie 22 Juny 1683).

Eed voor den eersten klerk.

Ik beloove en sweere den staat der vrye Vereenigde
Nederlanden, zyne doorlugtigste Hoogheid, den heere Prince
van Orange en Nassauw, Erlstadhouder, capitain generaal en
admiraal van de Unie, nevens de heeren Bewindhebberen der
g'octroyeerde Oostindische Compagnie, mitsgaders den heer
Gouverneur Generaal en de Raden van India gehouw en
getrouw te weezen : dit ampt van gesworen clerq der wees-
kamer opregtelyk en volgens conscientie te bedienen; de secreten
van deeze kamer aan niemand te openbaaren; den president
en Weesmeesteren te respecteeren en gehoorzaainen, zo meede
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de beveelen van den secretaris in 't uylvoeren van dezen
dienst vlytig te agtervolgen; het overdragen der boeken, zoo
veel mogelyk, effen te houden ; in liet authentiseeren en verdere
behandelen der papieren my trouw, eerlyk en vlytig te quyten;
de zaaken der weesen, voor zo verre my is betreffende, ten
besten, vromelyk en na vermogen te b'yvcren; en voorts een
iegelyk, welke mynen dienst in de voorsz. functie van nooden
zal hebben, deugdelyk en na vermogen, promptelyk te dienen
en te helpen; wyders, my in alles te gedragen, als een naarstig
en getrouw b'eedigt klerk toestaat en betaamt.

Zoo waarlyk helpe my God Almagtig (Resolutie 19 Augustus
1735).

Eed voor de bode van de weeskamer.

Ik beloove en sweere den staal der vrye en Vereenigde
Nederlanden, zyne doorlugtigste Hoogheid, den heere I'rince
van Orange en Nassauw, Erl'sladhouder, capilain generaal.en
admiraal van de Unie, nevens de heeren Bewindhebberen der
geoclroyecrde Oostindische Compe

, mitsgaders den heere Gouver-
neur Generaal en Raaden van India gebouw en getrouw te
weezen, als meede den president en verdere leeden van de
weeskamer deser sleede, daar onder ik gesteld ben, behoorlyke
eere en respect allezints te bewysen; alle citatien en ordres,
die my door haar Eerwaardens zullen werden aanbevoolen en
geordonneert, in alle vlyt en getrouwigheid te effectueeren
en in 't werk te stellen; de gelden, die my aanbevoolen werden,
promptelyk te innen en van myn gedoenle en verrigtingen
behoorlyk rapport, reekening en reliqua Ie doen; en de beveelen
van den president, 't collegie en de secretaris wyders allezints
na vermoogen te behartigen; en my voorts in dit ampt van
bode van de weeskamer zodanig gelrouwelyk en opregtelyk
te dragen, als de wetten en bevcelcn dezer booge mngten
komen meede te brengen, mitsgaders een eerlyk boode toestaat
en betaamt.

Zoo waarlyk helpe my God Almagtig (Resolutie 22 Juiiy 1683).
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102. Daar en boven zullen Weesroeesteren en haaren
secretaris jaarlyks in liade van India moeten presteeren
de volgende eed van purge.

Wy verklaaren en sweeren, dat wy en, voor zo verre wy
hebben kunnen ontdekken of nagaan, ook onse huysvrouwen
en kinderen, dan wel imand anders, die ons eenigsints zou
inoogen aangaan, van niemand, die eenige verzoeken aan ons
collegie gedaan ofte doen, dan wel eenige affaires of belangen
met liet zelve te demesleeren heeft, nog van andere, ter be-
vordering huuner zaaken, direct nog indirect, zelfs niet by
weege van weddenschap, eenige giften of geschenken van geld
ofte gelds waarde ontvangen ofte bedongen en speciaal, dat
wy omtrent het stuk der huwelyken van de pupillen dezer
kamer met geen ander oogmerk g'adviseerl ofte geconcludeert
hebben, als tot haar eygen welzyn, gelyk vroome voogden
toeslaat en betaamt.

Zoo waarlyk helpe ons God Almagtig (Resolutie 18 Juny
1751 en 12 September 1752).

HEEMRAADEN ÜESER STADS OMMELANDEN EN
DERSELVER BEDIENDENS.

1. Het collegie van Heemraaden zal blyven beslaan uyt
een president, Raad van India zynde, een vice-praeses, wezende
ordinair den Drossaard, en seeven leeden, te weeten: drie
uyt 's Comp s dienaaren en vier uyt de burgery, welke, tol
meerder acquisitie van kennisse, jaarlyks niet zullen verwisselen,
maar permanent zyn, ten waare tol hogere bediening g'em-
ployeerd werden, in welke gevallen zy van hun heemraadschap
zullen werden ontslagen (Instructie 25 July 1680 en resolutie
19 September 1719).

2. De leeden van dit collegie zyn g'excuseert van de be-
taling van d'impost, op de rytuigen beraamt, genietende daar
en boven met den president 7400 dubbelde bossen pady of
ryst in de holster 's jaarlyks, door den commissaris over de
zaaken vau den inlander in te kopen leegens 20 rd s de tjaing



HEEMRADEN.238

van 200 liossen, len laste van Heemradens cassa (Resolutie
5 Juny 1756, 26 September 1747 en 1 May 1752).

5. In hunne vergadering zal die ordre werden gehouden,
dat naast een Comps dienaar altoos" een burger zal zitten (Oude
slatulen).

4. De leeden van dit collegie zullen geen aanneemers of
meedestanders mogen zyn van werken, die by haar collegie
worden opgerigt en aanbesteed (Dito).

5. De president en Heemraaden zullen eenmaal ter weeke
vergadering houden om als dan gehoor te geven aan een iegelyk,
die voor haar collegie te doen heeft (Dito).

6. Dog zal den president de authoriteyt hebben om, ook
buyten den gestelden tyd, extra-ordinaire vergadering te be-
leggen, 't zy op de ordinaire plaats of wel, om de haast, die

1_ de zaak mogte hebben, in zyn Edelheids wooning (Dito).
7. Tot dienst van het collegie zullen zy hebben een

secretaris en twee bodens (Dito).
8. Het officie van de secretaris is: alle placcaten, ordonnanlien,

keuren en resolulien, die by de hooge regeering op 't subject
der ommelanden zyn gemaakt en nog slaan g'arresteerd te
worden, die ler kennisse van hun collegie gehooren, op te
soeken, by een te trekken en in een boek, onder een register,
te insereeren, item alle vergaderingen, zo ordinaire, als extra-
ordinaire, naarstig by te woonen, de resolulien van president
en Heemraaden op te slellen en die, na resumptie en approbatie,
in Ie laaten schryveu om onderleekent te werden (Dito).

9. Denselven zal ook op de aanvaarding van zyn ampt
den eed van gel rouwigheid en secretesse doen in handen van den
president en borg stellen voor duyzend rd% zonder dat hy egler
meer penningen van Heemraaden onder zig zal mogen houden,
als den heer president goedvindt, moelende de gelden, die niet
tot dagelykse uytgiflen nodig zyn, in Gomp' cassa tellen om
aldaar rente te doen legens 4'/i perc10 in 't jaar (Resolutie
29 January 1686, 9 November 1705 en 11 September 1708).

10. De bodens moeten de leeden de vergaderingen behoorlyk
aanzeggen en ook alle andere lieden citeeren, welke door
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Heeruraaden in vergadering geroepen werden: en zullen op
't aanvaarden hunner officie den eed van getrouwigheid aan
handen van den president moeien doen, mitsgaders borge stellen
ter somma van rd s drie duysent, lot verhaal van de geene, die
door hun versuym henadeelt mogten werden (Resolutie 10
Augustus 1731).

11. Die bodens zullen allyd een silver plaat öf schilt aan
de linker horst dragen, waar op, tot onderscheyd der andere
bodens, gesneeden zal staan een clappus boom, van een opgaande
son bescheenen, als het wapen van het collegie van Heemraaden
zynde (Oude statuten).

12. Het district, waar over Heemraadens bewind zig uyt-
slrekt, is hel gantsche platte land, zo verre hel zelve onder
het gebied der Edele Compe buyten de slad is staande en

Lgeleegen (Dito).
15. Voorts zyn Heemraden g'aulhoriseert om voor twee

gecommitteerde leeden en haren secretaris te mogen laaten
passeeren schuldbrieven en beleeningen op vaste goederen, len
behoeve van dit collegie, als wanneer die actens van dezelve
kragt en valeur zullen weesen, als of voor Scheepenen ver-
leeden waaren (Resolutie 5 November 1730 en 25 Maart 1708).

14. En zal de secretaris gehouden zyn aan den secretaris
van Scheepenen telkens schriftelyk op te geeven de Heemraden
kennissen, welke, invoegen als even, gepasseerd zyn, om deselve
in 't prolhocol van de Scheepen kennissen te registreren en te
insereeren, moetende die opgave binnen den tyd van drie daagen
na het verlyden derzelver geschieden, op poene van, by eenige
nalatigheid, aansprekelyk en redevabel te zyn voor de schade,
die door zyne verzuymenissen mogle veroorzaakt worden
(Dito).

15. Ook zal de secretaris, zo wel als die der Scheepenen,
ieder voor zoo veel zyn dienst aangaat, moeien besorgen, dat
by diergelyke hypothecalien zulx, niet alleen in dorso der
origineele koopbrieven of andere actens van eygendom, maar
ook in het prothocoll in margine van dezelve koopbrieven
genoteerd werde, met aanwysinge van den datum en folio,
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waar op de verhandbrief in 't prothocoll der sclmldkennissen
geregistreerd staat (Dito).

16. En om in deesen seker te gaan zullen gecommitteerde
leeden geen Heemraaden kennissen vermoogen te leekenen ofte
bezeegelen, voor en al eer dat den secretaris in dorso van de
schuldkennisse zal hebben genoteerd, dat bet verband ook op
de laatste koopbrief aangeteekend is, en zulx met zyne signalure
bekragtigt (Dito).

17. Aan de andere kant sal den secretaris, zo wel als die
van Scheepenen, by het royeeren van eenige schuldbrieven al
meede moeten bezorgen, dat die ontlasting telkens, niet alleen
op de voorsz. actens in bet prolhocol der sclmldkennissen,
maar ook in bet prolhocol der koop- en andere eygendoms
brieven, mitsgaders op die koopbrieven zelfs aangeteekend
werde, invoegen den secretaris van Heemraaden, by 't afbe-
taalen en quiteeren van eenige Heemraaden kennissen, zulx
niet alleen in zyn prothocol ter zyde zal noteeren en
dezelve aldus royeeren, maar ook het zelve telkens schrifte-
lyk opgeeven aan den secretaris van Scheepenen, die voor de
registreering niet zal hebben te pretendeeren (Dito).

18. Omtrent de beleening van gelden aan 's Comp8 die-
naaren en derzelver weduwen zullen Heemraaden nogthans.
in opzigt van 't Ie boudene judicium preferenliae et concurren-
tiae, de nodige voorzigtigheid moeten gebruyken, om te blyven
buyten ongeleegentheid (Resolutie 26 July 1753).

19. Heemraaden zullen steeds accuraat register moeten
houden van alle gepreviligeerde zuyker molens, steen- en panne-
backkeryen, als meede van de kalk- en arrak branderyen,
de laaste in zo verre niet in de Zuyder voorstad geleegen
zyn, met de eygenaars van alle dezelve en voorts van alle lan-
deryen, binnen den omtrek van 't koningryk Jaccatra geleegen,
moeten hebben pertinente kaarten, waar in de landen met
derzelver gemaakte en nog te maakene weegen, slooten en
graglen klaar en met letters en nommers onderscheiden zyn
afgezet en ontworpen en haar belendingen en grootte met aan-
wysing van ieder eygenaar, item de eyge naam van 't land,
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welke kaarten ook dienstig zullen zyn om daar uyt perfecle-
lyk Ie kunnen vinden, hoe veel een ider ingeland tot de con-
tribuüen, die in liaade van India zouden mogen werden gecon-
senleerl, voor zyn quota zal moeten draagen, waar toe ook, des
begeerd werdende, ider ten allen lyde gehouden blyfl aan Heem-
raaden zyne kaarten, erf- ol' koop brief te verloonen (Placaat
24 July 1690, 31 December 1750 en resolutie 7 February 1752).

20. Wyders zullen Heemraaden, in cas van nieuwe aan
te vangene werken, die van importantie zyn, lydige kennisse
aan deeze hooge regeering geeven, om derzelver goedvinden
en dispositie daar op af te wagten (Oude statuten).

21. De opsienders, werk- en timmerlieden, slaven, hout-
werken en alle andere maleriaalen, tot zodanige importante
werken gerequireerd, zullen by president en Heemraaden in
huur genomen en gekogl, mitsgaders de voorsz. timmerlieden
en werklieden by quaad comporlement wederom afgezet
worden, zodanig, als ten minsten koste en meeste nutte van
't genieene best oordeelen zullen te behooren (Dito).

22. Heemraaden zullen tot de schouwinge van heeren
weegen, bruggen, rivieren en andere wateren zodanige dag
of daagen in 't jaar mogen prefigeeren en vast stellen, als
haare Eerwaardens best en bequaamst oordeelen zullen, en van
welke dag of daagen der te doene schouwing Heemraden een
bequaine lyd bevoorens publicque waarschouwing aan een
iegelyk en all omme zullen moeten laaien doen (Resolutie 30
July 1618 en 1 April 1731).

25. Het onderhouden en repareeren van de ringweg van
Anke naar Rysvvyk, de dyk aan den Molenvliet, loopende
van de waterplaats lot aan d'posl Ilyswyk, de weg tusschen
Uyswyk en Noordwyk, de weg, strekkende van laaslgemeld
lort naar de Zuyder weg en de Zuyder weg zelfs tot aan de
brug by Weltevreeden zullen alle, onder de gewoone belastingen
der ingelanden, blyven voor reekening van Heemraaden (Adver-
•issement 9 January 17o5).

24. Insgelyks zullen door Heemraaden moeien werden
gerepareerd en onderhouden de wegen door opene velden of
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landen, die niel in eygendom of huur uytgegeeven zyn en
waar van zulx door haar Eerwaardens absolut nodig mogte
werden geagt, gelyk ook de nok-slooten. door oflangs die vel-
den of landen loopende (Dito).

25. Maar Heemraaden zullen alleen voor de helfle moeien
bekostigen de weg, loopende van de brug by Pising tot
aan de brug by die van Tangerang, wanneer er iets van
lielang aan dient gedaan te werden, alzo een iegelyk voor
zyn land het dagelyks onderhoud moet bezorgen, ten minsten
tot een voetpad (Dito).

26. Wel verslaande nogtans, dat daar aan niels van belang
zal bekostigd werden, als wanneer de meerderheid, in belang
van de daar omstreeks te vindene ingelanden, daar in, onder
aanneeming van de wederhelfte te dragen, toegestemd hebben
of daar toe verzoek hebben laaien doen dooi- de daar geseelene
hoofd ingelanden, die de mindere in diergelyke gevallen zullen
moeten te zamen roepen (Dito).

27. Insgelyks incumbeert haar de reparatie en het onder-
houden van de brug, leggende over de mond van de Angiolsche
vaart, als den weg, loopende van daar naar ïandjong priok, niet
verder als de pagl van de thol der passanten over gemelde brug
bedraagt; want alle, het geene die inkomsten suryasseert, zal
door alle de ingelanden daar omstreeks, namenllyk van de Ooste-
lyke vleugel van dezelve tol de kleine Maronde inclusive, een ider
naar eene door Heemraden te formeeren quotisatie, pro rato van
de inkomsten harer landeryen moeten gedragen worden (Dito).

28. Alle de gemcene bruggen, die binnen of beneeden de
posten M r Gornelis, Tangerang en de revier de Groote Maronde,
item die aan beyde de voorsz. en andere buylen forten leg
gen, zullen door Heemraaden uyt haar fonds werden onder-
houden en gerepareert, blyvende dus alleen voor reekening van
de Comp'' die, welke over de stads graglen leggen (Adver-
tissement 9 January 1755 en resolutie 31 January 1755).

29. Maar de bruggen, die, zo wel hier, als elders, door par-
ticulieren mogten gelegt weesen om op haare landen te komen,
dan wel om ecnigc andere reeden, zullen door haar moeten
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onderhouden en gerepareerd werden, 't zy dat zy zulx aan-
genoomen hebben of niet, ten waare Heemraaden, dezelve om
haare noodsakelykheid en algemeen gebruyk als gemeene brug-
gen considereerende, de reparatie op haar genomen hadden of
om diergelyke motiven goedvinden mogten Ie neemen (Dito).

50. En zullen de bruggen, boven de vorengenoemde posten
en rivieren leggende, alle voor particuliere gehouden werden,
die dan ook door de gesamentlyke, daar van nut hebbende
ingelanden buyten eenige lasten van haar Eerwaardens in staat
van gebruyk zullen moeten gebragt en gehouden, ja, zelfs in
zoo verre op 's Heeren weegen geleegen zyn, bequaam gemaakt
en gehouden werden lot de passagie van wagens en karren
(Dito).

51. De weegen rondom de stad en verder op zullen, in
zoo verre niet voor reekening van dit collegie gelaalen zyn,
moeten werden opgemaakt en in goede staat ouderhouden
door een ieder, particulier, voor syn huys, tuyn of landgoed
tot zyn eygen kosten, als meede de nok-slooten, daar door of
langs loopende, ieder voor zyn aandeel (Dito).

32. Wel verstaande, dat zulks zal moeten geschieden door
den eygenaar ofte huurder, na dat de huurcedullen luyden, en,
als zulx daar by niet is geëxpresseerd, door den eygenaar (Dito).

53. De geene, die beschoeyingen voor haare landeryen of
tuynen willen laaten maaken, zullen daar van alvoorens den
landmeeter hebben kennisse te geeven, die dan ook zal moeten
zorge dragen, dat alles op de gestelde roeyingen, het qualyk
gemaakte a teeltronk en en weder behoorlyk gemaakt werde (Dito).

54. Een maal 'sjaars zullen de kreupel bosschen, zoo aan
de Oost-, als Westzyde deser stad, moeten weggekapt, verbrand
en ten eenemaal gesuyvert werden van allerhande ruyglens,
namenllyk: om de West van Ontong Java af in de Oost-
mousson en om de Oost van Batavia tol Slingerland, als
meede de moerassen, zoo wel langs de weg van Tanjongnriok
als aan 't eynde van de Barends weg in de West mousson
(Resolutie 14 September 1753).

35. Daar en boven zullen de moerassige slreeken benoorden
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en beooslen Barends weg steeds schoon gehouden moeten wer-
den, in zo verre het vaste land aangaat, met clappus en andere
hoogstammige hoornen, mits wyd nyl den anderen slaande.
wel beplant en ook tot groente tuyneti van al, 't geene langs
of even boven de aarde groeyt, aaiigelegt moogen, maar in
teegendeel van alle andere gewassen, 10l halontas inchiys, moeten
gezuyvert en de grond gelyk gemaakt, mitsgaders de slooten
vaarbaar gehouden werden, zonder openingen aan zee;

36. De kreek en en doode «aarten, zo beweslen, als beooslen
de stad en voor de landen, benoorden de Ankeese en Sonlharse
weg, zullen door die ze toebehooren, dan wel in of langs welkers
thuynen geleegen zyn, telkens uytgediept of anders gedempt en
de daar geleegene landen altoos zuyver gehouden moeten worden,
voor al van kreupel bosch (Resolutie 14 September 1753).

37. Alle doorloopen van de Ankeese en Lonlbaarse rivier tot
in zee en speciaal de middel ringsloot in het Westen en de sloot
langs de Zuyder weg in 't Oosten, moeten leegeus het nieuwe jaar
opengehouden werden en mogen geen vlotten de rivier van Ansjol
belemmeren, principaal in het midden van de mond dier vaart,
ter distantie van hondert voeten, alwaar dezelve geen passagie of
legplaats zullen mogen neemeu, op poene van confiscatie (Dito).

38. Niemand, sonder onderscheid, zal op landen, die binnen
ses uuren gaans van een suyker moolen aan rivieren geleegen
zyn, eenige houlskoolen moogen branden, op verbeurte van
een boete van vyftig rd' ten behoeve van de cassa van Heem-
raden en den aangeever, ider voor de helfle, dog zal, zulx aan
Heemraaden verzogt werdende, wel gepermitteerd werden daar
boven en zoo ook in het Majangse bosch, mits den verzoeker
zig by den posthouder te ïjampea voorsiel van een licentie
briefje ofte pas by eiken afbreng (Placaal 29 January 1751).

39. De penningen, die tot hel onderhouden en maaken van
weegen, gragten en wat dies meer zy, worden vereyscht, zullen
gevonden worden, niet alleen uyt den intrest van deComp*en
particulier uytgezelte capitaalen, de huurpenningen van seckere
seven stukken lands en de Crauwangse vissery, mitsgaders
het geene de gezamenllyke ingelanden aan de Weslzyde van
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de mnolen, Vlielsendyk, voor liet onderhouden van de beschoeying
en weg voor hun aldaar leggende luynen en landeryen a ~>6
sluyvers de roede hreete 's jaarlyks moeten contribueeren, als
meede het gecollecteerd weidende door den commandant van
Tangerang voor den afbreng van brandhout van 't land, boven
dien post leggende en voormaals onder Bantam gehoorende,
a een rd r de mede, maar ook uyt de pagt penningen van de
bruggen, leggende over de mond der Angiolse rivier, en de
overtoom in 't Molenvliet, item den impost, op het houden
van wagens en paarden geslatueerd (Oude statuten).

40. Voor alles, wat de voorsz. lange brug aan de over zyde
van de post Zoulelande of Ansjol passeert, moet betaald werden
de volgende thol, namenllyk;
een voetganger een duit of '/4 stuyver.
imand te paard of met een paard 2 stuyvers,
een chais met 2 wielen _. 3 »

» wagen » 4 » 6 »

» buffel of koebeest 2 »

" buffels kar, die egler niet verder als bezyden
de zo genaamde Chineese tempel zal mogen
af ryden 6 >>

» vaartuyg, waar voor de val van gedagte
brug moet werden opgehaalt 2 »

zullende egler van die betaling g'eximeerd weezen alle, die
onder den tilui van wagens, enz. van den jaarlyksen impost,
by dat hoofddeel op de rytuygen gesteld, hevryd gelaaten
zyn (Resolutie 27, December 1758).

41. Inselvcrvoegen zullen alle vaartuygen, welke over den
overtoom, voor aan in het Molenvliet geleegen, werden over-
gehaald, moeten belaalen:
een vollaaden champang of schouw 6 stuyvers,

» leedige champang of orangbay 5 »

» gelaade, groote prauw 2 »

» leedige, groote prauw of volle gras prauw 1
»

» gras prauw '/j s'uyver,
(Resolutie 24 Maart 1740).
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42. Zonder dat noglhans van vaartuygen, welke daar over
niet gehaalt, maar slegts daar omtrent blyven leggen om sig
van hunne lading te dechargeeren, eenige thol zal mogen werden
afgevordert, op poene van vyff en twintig rd s boete ten behoeve
van den officier, die de calange doet, te betaalen door den pagter,
die allezints voor de zyne in deese zal moeten verantwoorden
(Dito).

43. En zal de thol, waar van in de drie voorgaande para-
graphen gesprooken is, jaarlyks door Heemraden, wien het
onderhouden van die brug en overtoom incumbeert, verpagl
werden ten behoeve van haare kosten; den pagter, buyten
't stellen van twee sufficanle borgen, nog gehouden weezende
altyd vier maanden voor uyt te betaalen.

Van alle welke penningen Heemraaden gehouden zullen zyn
wegens den ontfang en uytgaaf derzelve eenmaal per jaar,
ten overstaan van de door deeze regeering daar toe te
nomineerene geeommitteerdens, publicque reekening, bewys en
reliqua te doen (Advertissemenl 18 Juny 1681).

45. By welke reekening aan den voet specificq moet bekend
gesteld werden alle de erven en landeryen, welke successivelyk
ter ordre deezer regeering by dit collegie, zoo tot kampongs,
als anderzints, zyn ingekogt (Resolutie 23 February 1694).

46. Ook zullen Heemraaden goede agt neemen op de gemeene
afwatering en rivieren, zoo van de groole rivier, de Crocot
en alle andere publicque stroomen, vaarten en wateren, dat
dezelve met geen rioolen, afleydingen, timmeragien, plantagien
of anderzints verhindert, belet of verstopt worden, als meede
dat 's Heeren wegen en slooten met het inspringen van opstallen
niet belemmert, nogle door buffels of ander viervoetig vee
vertreeden en bedorven werden, maar zullen al, het geene zy
bevinden, dat aan dezelve eenige bekommeringen toebrengt
ofte na evidente apparentie toe te brengen staat, door den
eygenaar doen wegneemen, opruymen, intrekken en, by onwillig-
heid, zulx ten zynen koste laaten doen (Oude statuten).

47. Met relatie tot de van de boven landen tot na by deeze
stad opgegravene sloot of waterleiding, de slokkan genaamt, zal
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den door Heemraaden daar over gestelden opzigter en ook de
ingelanden, door welkers land die rivier loopl, in zo verre
het gebruyk derzelver aangaat, zig moeten reguleeren naar het
volgende:

1° de opsigler zal hebben de mond van de slokkan schoon
te houden en wel zodanig, dat de slokkan onverhindert
zyn water losing behoud tot de post Meester Cornelis,
en daar van genieten thien rd s 's maands, ten welken eynde
den opzigter de faculteyt heeft de slokkan te laaten
bezigligen door by hein daar toe vertrouwde perzoonen
en op zodanige tyden, als hy zal noodig oordeelen;

2° zullen 'er dammen in gemelde slokkan mogen leggen,
namentlyk op zodanige plaatsen, alwaar dezelve niet
vaarbaar is;

3° dog kleine kribben onder water, die de vaart en de loop
van 't water niet verhinderen, zullen 'er aller weegen, zelfs
daar de slokkan vaarbaar is, mogen gelegl werden;

4° iemand der ingelanden, een dam of zoo genaamde bandongan
in de slokkan willende leggen, zal zulx niet vermogen te
doen, dan na alvoorens voorsien te zyn van een permissie
briefje van den commissaris tot en over de zaken van de
inlander,.eit'welk briefje ten allen tyden zal moeten vertoond
werden, niet alleen aan den geene, welken de opzigter
mogte koomen te zenden ter bezigtiging van de slokkan,
zo dikwyls zulx gevraagd word, maar ook degeenen,die
wegens president en Heemraaden daar toe betrekking
zyn hebbende;

5° dog zullen deeze zoogenaamde bandongans in de slokkan
niet gepermitteerd zyn dan des nagls, van 's avonds ten
seeven uuren tot 's morgens ten vyf uuren, wanneer
weeder open moet weezen, waar en boven de gantsche
slokkan, voor soo verre vaarbaar is, open zal moeten
blyven lusschen de naglen van Sondag en Maandag;

6° en, by aldien iemand der ingelanden, weegens de uytge-
strektheyd van zyn land, 't sluyten dier bandongans meer
als een a twee nagten benoodigt mogte weezen om het
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water op zyne pady velden Ie brengen, zal hem, zulks
requireerende, worden verleend als voeren:

7° den opzigter of wel een van zyne afgezondene ler besig-
tinge van de slokkan, ontwaarende eenige overtreeding van
de boven gemelde ordres, zal daar van direct kennisse
geeven aan den president en Heemraaden, als wanneer de
na te noemene boetens ten behoeve van Heemraadens
cassa zullen moeten worden betaald door den eygenaar of
wel den reglen huurder van 't land, alwaar men contrarie
dezes gehandelt heeft;

8° den opzigler of wel een van zyne uylgezondene, voor
dewelke hy zal moeten verantwoorden, in 't uytvoeren van
deeze ordre nalatig bevonden werdende, zal ieder maal,
dat hem zulx word aangetoond, moeten betaalen vyff en
twintig rd', maar daar en teegen ook, wanneer hy een
ander, die overtreeden heeft, aanbrengt, van de daar toe
gestelde boete een derde genieten;

9° iemand der ingelanden, bevonden werdende een bandongan
te hebben gelegd zonder daartoe hehoorlyke permissie te
hebben gevraagd, zal zonder navrage betaalen vyftig rd3 ;

10° die zyn bandongan sluyt voor den (yd, daar toe bepaald.
of wel langer toelaat als de bepaalde tyd, voorwaards
gesteld, een half uur onbegreepen, zal belnalen als vooren;

11° iemand der ingelanden, de zoogenaamde kribben, waar
van voorwaarts, artieul 5, staat vermeld, zoo boog hebbende
gelegd, dat de vrye vaart van een bamboese vlolof getlek
daar door wordt gestremd, zal thien fd* voor ieder bam-
boese vlot of gettek, die niet vry en onverhindert kan
passeeren, betaalen;

12° den geenen, die zig mogte verstouten eenige de minste
afleyding van water te maken tot een andere eynde als het
besproeyen der pady velden ofte zodanig, dat de vrye vaart
daar door wordt belemmert of belet, zal daar voor verbeu-
ren rd' vyf en twintig voor ieder keer, dat daar op g'attra-
peert, en voor yder door snyding, die 'er bevonden word;

13° en zullen almeede de bruggen der ingelanden over de
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slokkan op die boogie moeten werden gelegt, dat daar door
de vaart voor gemelde hamhoesc vlotten of gettekken niel
verhindert werd, op poene van ryxd 9 ihien voor yder
bruggetje, hoe genaamd;

14° die der ingelanden zig verstout zyne hufTel beesten in
gemelde slokkan te doen wasschen, zal voor yder buffel
beest bet aaien een ryxd 1-

.

48. Zullen wyders de noodige ordres moeten stellen, dat,
als men ontwaard, dat de werklieden by bet graven van vaar-
ten of canaalen ziektens krygen, die vermoeit kunnen werden
door de evaporatie van quade (lampen of diergelyke oorsaaken,
maar niet enkeld en alleen van 't swaar werken in de hitte der
sonne te ontstaan en daar van sterven, daar meede ten eersten
uytgescheyden worde (Resolutie 14 September 1750).

49. Zullen ook goede toesigt moeten houden en zorg doen
dragen, dat ge'ene kribben, paaien, bamboesen of iets anders, dat
den aanwas van het moddcrslrand zoude kunnen bevorderen,
gedoogd werden van Slingerland tot Onlong Java, nog ook
elders aan en langs de eylanden (Dito).

50. Heemraaden zullen met de overtreeders der ordres, door
deese regeeringe 10l praeservalie van de gemeene weegen,
wateren, etc. gesteld, handelen, als hier vooren is gestalueerd,
zonder dal zy zigegter zullen mogen vervorderen 10l hel maaken
van eenige veranderingen omtrent puhlicque weegen of vaar-
ten zonder voorkennisse en speeiaale permissie deser regeering
(Besluit XVII"™ 14 September 1731).

51. Dog téegens de onwillige en nalatige in bel observeeren
van de aan haar verleende onlres in zaaken, daar van haar
Eerwaardens door deese regrering de executie gedemandeerl. is,
mogen zy zodanige hoetens stellen, als na bevinding van zaaken
nodig zullen onrdeeleu Ie weesen (Besluit 7 May 1754).

52. En in alle zaaken. waar van de uylvoering, in confor-
mité der ordonnantien en placcaaten, het collegie van Heem-
raaden eompeleert en incumlieert, mogen zy gyseling en parate
executie exccrceeren tcegen alle ongcboorsame ingelanden
(Resolutie 19 September 1719).
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55. Den Drossaard zal specialyk en voorts generalyk alle
andere officieren van de justitie, als ook, by voorvallende occagie,
die van de militie, inel voorkennisse van den heer Gouverneur
Generaal, gehouden zyu Heemraaden alle mogelyke assistentie
in cas van hun officie toe te brengen en hunne persoonen tegens
alle kwade ontmoetingen en moedwillige menschen protegeeren
(Dito).

54. Dog de decisie over particuliere queslien, tusschen inge-
landen ontslaande, zullen Heemraaden moeten tragten in der
minne, op de kortste en gevoegelykste wyse, te assopieeren of
wel daar omtrent als arbiters, wanneer de conlendenlen haar
zaaken aan derselver oordeel willen verblyven, uytspraak naar
billykheid doen, zonder eenige kragt van judicature; want, in
cas van hardnekkigheyd, zullen dezelve moeten staan en blyven
ter judicature van den ordinaire regter (Resolutie 26 September
1684 en 19 September 1719).

55. By voorkominge van eenige transgressien, mesusen en
contraventien ten platte lande, waar teegens een scherper inbin-
dinge en bepalingen werd vereyscht, zullen Heemraaden hun
addresseeren aan deese regeringe en, by remonstralie van de scha-
delyke gevolgen, die door langer continuatie van hel grasseerende
quaad staan te resulteeren, verzoeken zodanige ordonnantien,
als ten gemeene beste der buytenlanden werd gerequireerd.

56. Imand bevonden werdende meer lands van de Edele
Comp e onder zig geslagen en in besit genoomen te hebben, als
zyn donatie of koopbrief inhoudt, zullen Heemraaden by oculaire
inspectie en nameeting ofte andersints hun exactelyk informee-
ren en van haar bevinding by rapport in Rade van India
ke'nnisse geeven en de dispositie der hooge regeering afwagten,
zonder inmiddens provisie van ontruyming of eenigerhande
beswaarnissen tegens de bezitters van dien (e verleenen.

57. De geene, welke eenig land, de Edele Comp1 toekomende,
by weege van donatie van dezelve zal willen verzoeken, zal zig
eerst hebben te addresseeren aan Heemraaden en pertinente
aanwysinge van het begeerde land doen, welke dan door gecom-
mitteerdens, inspectie oculair van het gezegde land hebbende
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genoomen, van desselfs situatie en waardye aan de hooge regee-
ring perfecte kennisse en informatie zullen geeven.

58. De regeering en bemoeying over de Javaanen en alle
andere inlandsche natiën, onder deze stads jurisdictie remoree-
rende, zal blyven, gelyk van ouds is geweest, te weeten, onder
de expres daar toe gestelde perzoonen, mits dat dezelve gehouden
zullen weezen in cas van nood, 't zy by schielyke en heftige
opwateringe uyt de rivieren en bovenlanden, om openingen
elders Ie maaken of wel, by eenige andere, onvermydelyk ver-
eyscht wenlende hehulpsaamheeden, op de begeerte van den
heer president, de naast aan de hand zynde Javaanen op stonds
te ontbieden en dezelve tot het gerequireerde nodig werk te
ordonneeren, mitsgaders daar meede spoedig doen voortvaaren,
voor welke dienst die lieden dan ook, na discretie en goedvinden
van Heemraaden, zullen beloont werden.

59. Wyders zullen alle ingezeetenen, welke van Heemraaden
in haare vergadering werden geroepen, in alle lyden gehouden
zyn Ie compareeren, op de verbeurte, voor de eerste reis,
dat absent blyven, van een quart rdr

, voor de tweede maal een
halve rd r ende, voor de derde reys niet compareerende, zullen
deselve gemulcteerd werden na geleegentheid van perzoonen
en zaaken.

60. Heemraaden zullen de meest convenabelste middelen moe-
ten uytdenken en in het werk stellen tot vermeerdering van het
getal cocus of klappus hoornen aiomine in de ommelanden
van Batavia, als dienstig en noodzaakelyk zynde tot de ver-
beetering van de colonie (Resolutie 7 February 1752).

61. En zullen 's€omps landen, waarop houl bosschen staan
en aan particuliere verhuurt zyn, na de expiratie van de huur-
tyd telkens publicq opveylen en aan de meest biedende verkoo-
pen, mits dat circum circa thien jaaren buur rendeeren; dog, zo
veel niet haaiende, met de verhiuning continueeren, bedingende,
dat het hout niet laager als drie voeten boven de grond zal
mogen afgekapt werden.

62. Heemraaden incumbeerd voorts toesigt te houden, zo
wel op de arakbranderyen, als de ten verval gedestilleerde
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huysen en opstallen, naast aan den stads Oostelyken buyten
harm staande.

65. De eigenaars van de landen of thuynen en erven,
geleegen langs of beneeden de kruytmoolen. item langs de
sloot, loopende agler of beoosten de kruylmoolen, zullen binnen
of buylen huys gepn vuur vermoogen aan te slceken, dan
alleen binnen in sleenen combuysen, die, zoo verre de laatste
betreffen, als dan ten minsten lien roeden sullen moeten staan
van de kant der slool. die agler de gemelde kruylmoolen heenen
loopt (Resolutie 8 November 1706 en plaeaat 27 Juny 1713).

64. Aldaar zullen ook geen andere gebouwen of opstallen
als van sleen, met pannen gedekt, mogen werden opgeregl. Np
poene van arbitrale correctie aan den lyve of andersints.

68. President en Heemraaden, nevens derselver suppoosten,
zullen, by.de intreede van hun ampt, de volgende eeden
praesteeren.

Eed voor den president en Heemraaden.

Ik beloove en sweere den slaat der vrye Vereenigde
Nederlanden, zyne doorlugligste Hoogheid, den heere Prince van
Orange en Nassauw, Erfsladhoudcr, capilain generaal en admiraal
van de Unie, de hceren Bewindhebheren van de generaale
Nederlandsche Oostindische Comp", mitsgaders den heere Gouver-
neur Generaal en de Raaden van India hier te lande gebouw
en getrouw te weezen: dit ampl van Heemraaden over de
Bataviasche ommelanden opreglclyk 1c bedienen, het regl en
geregligheid van d'Kdele Compe getrouwelyk voor Ie slaan en
gevolgelyk 't weivaaren dezer repuhlicquc in 't gemeen en
der platte landen in hel byzonder te helpen bevorderen, alles
aglervolgens de plarcaaten en ordres, reeds g'emaneerl en
nog te emaneeren.

Zoo waarlyk helpe my God Almaglig.

Eed voor den secrelnris van Ilcemraadcn.

Ik beloove en sweere den slaal der vrye Vereenigde
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Nederlanden, zyne doorlugtigste Hoogheid, den lieere I'rince van
Orange en Nassauw, Erfstadhouder, oapitaio generaal en admiraal
van de Unie, de heeren Bewindhebberen van de generaale
Nederlaudsche Ooslindische Comp', mitsgaders den heer Gouver-
neur Generaal en Runden van India' hier te lande gehouw en
gelrouw te weezen; dit ainpt van secretaris opreglelyk te
hedienen; de secreten van deeze kamer aan niemand leopen-
haaren; den president en Heemraadén en een iegelyk, met
welke ik in niyn ainpl te doen hehhe, vroinelyk te dienen;
voorts my in alles volgens de ordonnanlien, op dit ampt be-

raamt en nog te herameu, Ie dragen, als een naarstig en
getrouw secielaris toestaat en betaamt, zonder 't zelve na
te laaien omeenige gunst, profyl ol' schade.

Zoo waarlyk helpe my God Almagtig.

Eed voor den bode van Heemraaden

Ik bcloove en svveere, dat ik den president en Heemraadén
gebouw en getrouw zal zyn; dezelve alle eer en behoorlyke
respect bewysen: en dal ik my wyders in dit ampt van
Heemraadens liode opreglelyk gedraagen en 't zelve met alle
vlyt, punclueelyk en aglervolgens myne instructie en ordonnantie
hedienen zal.

Zoo waarlyk helpc my God Almagtig.

Eed voor den landmeeler.

Ik heloove en sweere, dat ik den staat der vrye Vereenigde
Nederlanden en, weegens denzelve, den heer Gouverneur Generaal
en Raden van India hier te lande, gehouw en getrouw zal
weezen; my in hel meelen der landen, daar toe ik verzogt
ofte hy heeren Heemraadén geordonneert zal weiden, discreet
en onpartydig tusschen parthyen dragen, een iegelyk vlytig
bedienen, my met het salaris, daar toe staande, te vreeden
houden en voorts in alles, als een eerlyk man en getrouw
landmeter helaamt, niy schikken en competeeren zal.

Zoo waarlyk helpc my God Almagtig.
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ERVEN, HUYSEN, LANDERYEN EN OPENBAARE
MARKTPLAATSEN.

1. Die aan de groote rivier of de Crocot thuynen of
lamleryen hebben, moeten alle groote boomen, die op een
roede na aan de rivieren staan of, door afcalving van de wal,
komen te staan, om verre kappen, op drie rd s boete voor de
eersle keer en ses rd* voor de verdere reysen, te verbeuren
ten behoeve der cassa van Heemraaden dezer stads ommelanden,
die daar op de vereyschte toesigt moeten houden (Ordonnantie
20 September 1668).

2. Ook zullen de eygenaars van andere landen, drie a vier
uuren en verder buyten de stad geleegen, daar de boomen
binnen een roede van de boorden af en dus zoo na aan de
rivieren slaan, dal gevaar loopen van door de swaare afwatering
en daar uyt voorlvloeyende verspoeling der boorden daar in
te slorlen, dezelve meede hebben om te hakken en ter plaatse,
daar nog geen swaare boomen geplant zyn of nieuwe moeten
geplant werden, dezelve niet inoogen selten als op de distantie
van ten minsten twee roeden van de rivier af (Placaat 28
December 1685).

3. Voorts zal niemand zyne stoepen raoogen uylzetten of
de daar voor leggende plaveydsels verhoogen na eygen goed-
dunken, maar zig geheelyk hebben te reguleeren naar de
ordres van Schee|»enen deser stad en, buyten haar Eerwaardens
voorkennis en toeslemming, de vernieuwing of vertimmeriug
van 't een of andere niet te onderneemen, op poene, dat de
geene, die deese ordre komt te overtreeden, zal verbeuren een
boete van tien rd\ ten profyle als vooren, en daar en boven
gehouden zyn het gemaakte, wanneer daar omtrent eenig
exces bevonden werd, weder af te breeken en op te neemen,
mitsgaders andermaal naar de ordre, door haar Eerwaardens
daar op gesteld of nog te stellen, te verbeeteren (Placaat 30
April 1698).

4. De Chineesen zullen, zoo wel als andere natiën, mogen
koopen huysen en erven, ja, zelfs ook ter betimmering van dezelve
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binnen deze stad gepermitteerd worden, onder conditie noglhans,
dat zy gehouden en verpligt zullen zyn alle de te bouwene
huysen aan den weg na de Europeese wyse te extrueeren,
mitsgaders alle dezelve zonder gangen en wegen van com-
municatie, loopende van 't eene huys na 't andere, te maaken
(Resolutie 6 September 1743).

5. Dog de huysjes, in hel hospitaal straatje en in dat
gantsche blok staande, moogen lot geen kroegjes of kraampjes
van eet- en drinkwharen geëmplooyeerl worden (Resolutie 28
Juny 1745).

6. Binnen deese stad mogen geene bamboese huysen, met
adap of kadjang gedekt, gezet of gebouwl werden, het zy dezelve
komen te staan voor aan de straat of agter op de erven, zo
wel kleine, als groole, daar onder ook hegreepen alle thuyn
huysjes, gaanderyen ofte daken, hoenderhuysen, combuysen
ofte wat het zoude moogen weezen, met adap of kadjang ge-
dekt, alles op poene van demolitie en een amende van
100 rd% ten behoeve van het fonds der stads werken, zo
meenigmaal iemand daar over bekeurt zal werden, mitsgaders
by ontstaane brand uyt dezelve, boven dien van de vergoeding
der schade en verliesen, die een ander daar by sal hebben
geleeden (Placaat 13 Juny 1667, ook resolutie van Schepenen
29 April 1686).

7. Ook, om dien zelfden reeden, mag niemand in zyne wooning
binnen de stad eenige kandy zuyker of ook siroopen, veel min
oly, kooken, op poene, dal die bevonden word eenige kandy
zuyker, siroop of oly te kooken of gekookt te hebben, telkens
zal verbeuren ses rd' ten profyle van den officier, dan wel
wykmeester respeclive, die zulks 't eerste den regter aan-
gebragt zal hebben, behalven zoodanige verdere straffe en
vergoedingen, als, by voorval van brand, naar regten daar toe
zou mogen slaan (Resolutie 30 April 1698).

8. Voorts mag niemand op zyn erff binnen de stad eenige
particuliere stegen, sloppen, wegen of toegangen maken, zonder
alvoorens ten dien eynde te hebben g'obtineerd de permissie
deezer regeering, op poene van de daar toe gebruykte male-
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riaalen Ie zullen verbeuren en daar en boven arbitralyk gestraft
Ie werden (Placaat 1 Octoher 1655).

9. Niemand mag op zyn erf in de Zuyder voorstad eenige
hoornen planten, op poene van uytroeying en arbitrale correctie
daar en hoven (Dito).

10. De huysen, gehouwen en opstallen, uytmakende hel
ganlsche 16'le, 18da en 19d(! deel van het blok Lin deOoster
voois!ad naast aan de stad huyten harni en strekkende van
de thuyn van Ileeinraden at' tol aan de buyteo l'orlugeese
kerk, mogen niet vernieuwt, nóg daar aan nu of in 't ver-
volg, onder wat naam of pretext het weezen mogte, eenige
capitaale reparatien gedaan werden, als zyndc de intentie
dezelve, des nodig aglende, Ie laaien demoüeeren; en zullen
Scheepenen, zo wel als Heemraden hier op toezigt moeten
houden en de overtreeders dezer ordre de vernieuwing of
gedaane capitaale reparatie weder doen afbreeken of zulx,
by onwilligheid, ten kosten der eygenaars laaien doen (Resolu-
tie 5 February 1752).

11. Daar en teegen is een iegelyk, wie by ook zy, verbon-
den omeenige huysen of steenc opstallen, daar men de eygen-
doni of beheering van heeft of verkrygen mogte, 't zy deselve
binnen deese stad, derselver voorsteeden of in luynen of
landeryen, beneeden de naaste huyten posten geleegen zyn,
t'moogen afbreeken of applaneeren huyten voorkennisse en
bewilliging dezer regeering.

12. Niemand, wie by ook zy, zal eenige vreemde Europeesen,
van wat natie, slaat of beroep by zy, Konings ollicieren, item
Macaose en Manilhase koopluyden daar onder meede begreepen,
vermoogen te huysvesten of laaien vcrnagten in huysen of thuv-

. nen buylen dese stad, dan wel zodanige huysen o!thuynen aan
dezelve te verhuuren of leenen, op poene van voor de eerste
maal vyf hondert ryxd te verbeuren, ten behoeve van de diacony
armen deeser steede, en ten tweede maale swaarder gestraft
te werden, naar vereysch en bevinding van zaaken, ten waare
zulx geschiede om de wille van zwaare ziekte, op uytdruk-
kelyk verlof van zyn Edelheid, den heere Gouverneur Generaal;
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en zal tlien volgende op geene prelensien, spruylende uyt dier-
gelyke onwettige gerieflykheeden, eenig regt mogen gedaan
weiden (Advertissemenl K April 1763).

15. Van alle de huyzen, pedakken en erven binnen deeze
stad, de Zuyder voorstad en de Chineese ram pon g zal jaarlyks
een quarl maand liuyslmur ingevordert worden, ten eynde
Scheepenen uyt dit fonds de noodige penningen mogen vinden
tot support der geWoone slads lasten, zullende van alle leedige
de eygenaars het zelve moeten belaalen en Scheepenen't regt
hehhcii om tegen de onwilligen by weege van parate executie
op die eü'ecten te procedeeren (Resolutie 16 Augustus 1757 en
5 February 1761).

14. Vaste goederen, renten of pagteu, waar in onmondi-
gen zyn geintresseert, mogen niet verkogt, heiast of vervreemd
werden als met voorgaande consent van Scheepenen deeser
stad, zullende haar Eerwaardens daar inne ook niet moogen
consenteeren als om groote reedenen en in alle gevallen
de verkooping van zoodanige goederen niet geschieden als
opentlyk aan de meeslhiedende (Oude statuten, resolutie 16
Maar) 1758 en 7 February 1764).

15. Onvermindert de oude ordre, dat geene vaste goederen,
aan welken eygenaar ook toekomende, hy pulicque vendutie
opgeveylt mogen weiden, ten zy men alvoorens verzeekert zy,
dal dezelve vry en onbelast zyn; want in contrarie gevallen
zullen diergelyke beswaarnissen en belastingen in de conditie
dei' opveyling en verkooping distinct moeten gesteld en opgegee-
ven werden, op poene, dal de vendumeester of andere vendu-
houders voor de schaade, daar uyt proflueerende, zullen moe-
ten inslaan en responsabel blyven, met die laculteyt noglhans,
dal zy, in cas van twyffelagtigheid ofte andersints, zig zullen
mogen bedienen van hel middel van willig decreet, zonder meer
(Resolutie 3 September 1680, 8 Oclober 1691, 28 May 1694
en 25 Maart 1708).

16. Insgelyks moogen er geene vaste goederen by executie
verkogl werden, 't zy dal den gecondemneerde in bonis of
insolvent zy, als na dal den regier deugdelyk gebleeken zal
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weezen, dal dezelve den gerondemneerde nog waarlyk toe-
komen (Resolutie 23 July 1694).

17. En, ingevalle er op zodanige vaste goederen eenig
verband gevonden mogte worden, zo zal den verkoop, op het
verzoek der andere crediteuren, des niet tegenstaande wel moo-
gen voortgaan, dog de uytkeering der kooppenningen zal eglér
niet anders mogen geschieden, als na dat den hypothecairen
crediteur daar op gehoort en 't vonnis van den regter, in cas
van preferentie, daar over gevelt zal zyn.

18. Den geenen, die door koop, erfem'sse olïe vermaking
eygenaar werd van onroerende goederen, zal daar van binnen den
tyd van ses maanden, Ie reekenen vanden dag der verkryging
al' aan, behoorlyke overscliryving op zyn naam voor gecom-
mitteerde Scheepenen moeten laaten doen, op poene van ander-
sinls door dat collegie, dan wel door Heemraaden, te zullen
werden bekeurt in een boete van tien len honderl van
d'intrinsiqne waarde van zodanige vaste goederen, als waar
van de overscliryving niet ter hehoorlyke tyd geschied is, len
Iwhocve der stads werken; wel te verstaan, van goederen off
stukjes land ter waarde van vyftig rd" en daar beneeden vyf,
ter waarde van vyftig tot een bondert rd s tien, van hondert
tot een bondert vyftig rd s vyftien en zoo voorts, mits dat de
boete niet booger zal klimmen als tot twee hondert rds

, en
gevolgelyk deese swaarste amendc zal betaald moeten werden
wegens vasle goederen boven de negenthien honderl en vyftig
rd s

, hoe veel zo een land off effect ook waardig mogte zyn
(Resolutie 4 September 1649, placaat 28 July 1695 en 6
April 1752, biljet 7 April 1761 en 27 December 1765).

19. Dog vaste goederen, huylen deze slad en de Zuyder voor-
stad geleegen, mogen van den een op den anderen niet getrans-
porteerd werden, als na dat daar van alvoorens kennisse zal
werden gegeeven aan Heemraaden, op poene van ses rd s boete,
door den secretaris van Scheepenen ten behoeve van de stads
werken te betaalen, behoudens zyne guarand op de verkoopers
(Resolutie 18 Juny 1686 en 10 November 1716).

•20. In 't generaal moet van alle vaste goederen by transport
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of overschryving den 20en penning of vyf perc 10 vim de laatste
verkoops prys voor 's Heeren geregligheid werden betaalt, waar
van noglhans g'exiraeerd zyn kinderen, zo wel aanbehuwde,
als andere, die dezelve van hunne ouders, 't zy by ertfenisse of
by donatie inler vivos in eygendom bekoomen, als ook gehuwde
lieden, wanneer, ingevalle van scbeyding, de man of vrouw
eenige vasle goederen uyt den genieenen boedel by verdrag aan
zig houden of overneenien, en insgelyks, wanneer d'immobilia
van de kinderen op de ouders overgaan, als meede wanneer
dezelve door den eerst stervende van eenige Christen eglgenooten
aan de langstleevende, 't zy man of vrouw, by testament zul-
len weezen gemaakt, ofte die zodanige langstleevende, met of
buyten testament, 't zy by weege van scbeyding des boedels
tusschen andere erffgenaamen of wel by voldoening van der
kinderen portie, aan zig gehouden mogte hebben (Placaat
% Juny 1623, resolutie 29 May 1645 en 10 November 1745,
advies Raad van justitie 11 July 1684, placaat 28Ju1y1695,
resolutie 27 February 1699 en 27 April 1717).

21. Dog van erven en landeryen, die ad pios usus gedesti-
neerd zyn, zal den veertigsten penning of 2'/2 perc10 aan den
heer van den lande moeten gefourneerd werden (Resolutie 2
Maart 1761).

11. Om alle fraudes voor te komen moeien de koopers
van vaste goederen terstond na gedaane myning verklaaren,
voor wien zy dezelve hebben gemynt, waar van aanteekening
by het venduboek moet gehouden worden, omdat dezelve, nader-
hand aan een ander getransporteert werdende, 's Heeren gereg-
ligheid dubbeld subject zullen zyn, schoon dal transport binnen
vier en twintig uuren geschiede (Resolutie 22 Augustus 1698).

25. Repatrieerende persoonen, 't zy dienaaren of burgers,
mogen, zowel als alle andere, reeds na Nederland vertrokken of
daar te lande woonende, wel eenig intrest in vaste goederen
of anderzints, 't zy by de Comp e of by particulieren in Indien,
blyven behouden, dog niet anders dan, mits hun selven over
Pn ter zaake van voormelde vaste of andere goederen, actiën en
crediteu alhier justitiabel stellende en gevolgelyk voor bun
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vertrek by expresse notarieele acfe, voor zo verre hun interest
in vaste goederen ofte andersints aangaat, alhier kiesende
domicilium citandi et execnlandi, waar van de geziimentlyke
notarissen, hy het passeeren van volmagtschappen ofprocura-
tien door repatrieerende persoonen. dezelve zullen hebhen te
adverleeren en in zodanige acte of procuratie aan te haaien,
dat die herinnering hehoorlyk geschied zy; wanl, by gebreekc
van dien, vermag niemand in deese colonie of gewesten eenig
intrest hebben of by bun vertrek blyven behouden, op poene
van confiscatie van alle dezelve, (Resolutie iO November 1744).

24. Alle vaste goederen, welke op eene gepriviligeerde
wyse, met den lidei eommissairen hand beswaard, vermaakt
mogten werden, moeten in d'archiven, ter secretary van Schee-
penen berustende, genoteerd werden (Adrertissem.cn) 21 Sep-
tember 1739 en 7 April 1761).

25. Dierhalven is een yder, hy verkryging van zulke vaste
goederen, verpligl daar van binnen den lyd van drie maanden
behoorlyke kennisse ie geeven aan den secretaris van Scheepenen,
ten eynde dezelve Ie kunnen overschryven op zyn naam, en
zulx onder betaaling der ordinaire vyf procento voor 's Heeren
geregtigheid, op gelyke poene, als wegens andere vaste goederen
gestalueerd is (Uilo).

26. Daar en boven zal van diergelyke lidei commissen
en ook van vaste goederen, dieals verlaten sehynen, om de tien
jaaren den veerligsten penning of twee en een halve procento
aan den heer van den lande moeten betaald werden, tol dal
weder van meester veranderen, wanneer men, hy oveisehrv ving.
de novo den Ivvinligslen penning of vyf procento, gelyk voor
gezegd, contribueeren moet (l)ilo).

27. En, ingevalle van genegligeerde en verzuymde over-
schryving binnen den bepaalden tyd, zullen de eygenaars of
vrugtgebruykers van vaste goederen, niet alleen alle die ten
agteren slaande en gefraudeerde 's Heeren geregtigheid moeten
fournecren, maar ook nog vervallen in een boete van twee
honderl rd* voor de armen, zullende, by onwilligheid of
nalatigheid om hel een en ander te voldoen, gedagle goederen
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exeeutabel verklaard worden, om puldicq verkogt en uyt
't provenu dien debet gevonden te werden (Biljet 27 Decem-
ber 1765).

28. Wel verslaande, dat zulx, in zo verre de fidei commissaire
goederen aangaat, alleen zal plaats hebben, wanneer 'er af-
komelingen of descendenten van de werkelyke bezitters zyn.
daar bet (idei commis op moet devolveeren of versterven, als
moelende by bet leegendeel voor de agterslallige 's Heeren
geregtigheid en voorsz. boete eerst executie geschieden op
de verdere goederen, zoo roerende, als onroerende, van den
halstarrigen, lydelyken bezitter en, zoo die niet toereykende
zyn, de perzoon, die na hem geroepen zy, aanstonds gesteld
werden in de possessie, mits hy 't te kort komende betaalt,
ten waare liever in den verkoop van bet fidei commissaire
goed of een genoegzaam gedeelte van dien wilde bewilligen.

'19. Het regt van naasting zal omtrent onroerende goederen
in deese landen niet verder plaats hebben, als by speciaale
of aytdrukkelyke wel niogte werden gestalueerd.

50. Niemand, het zy burger of ingezeeten dezer stad,
van wal natie, qualiteit en conditie hy zy, die eenige landen
of tuynen in eygendom bezit, zal, bnyten voorkennisse en
toeslemming van Heeinraaden, zyne landen of tuynen mogen
ontgronden of ten dienste van steen- en pannen bnkkeryen
uylgraven, op poene van bun eygendom versloken en daar en
boven arbitralyk, naar exigentie van zaaken, gemulcteerd te
zullen werden (Placaal 28 December 1685).

51. Niemand zal zonder permissie deezer regeering eenige
houtzageryen, item kalkbranderyen, steen-en panne bakkeryen
mogen opsetlen of gebruyken, op verbeurte van twee hondert
ryxd s voor de armen en demolitie van dezelve (Placaat 24
July 1696).

7)2. Die met. zyne landen of Ihuynen aan eenige genieene
weg of vaarplaals is palende, zal daar nevens en by dezelve
langs geen sloot nioogen graaven zonder alvoorens daar toe
verkrecgen te hebben verlof van Heemraaden, op poene van
ses rds boete, ten behoeve van haar Eerwaardens cassa, voor
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de eerste maal en verdere arbitrale correclie (Advertissement
20 September 1668 en placaat 28 December 1685).

53. Ook mag uyt 'sHeeren weegen geen aarde gegraven
en dezelve op iemands eygen of een anders land of ook op
andere heeren weegen gebragl werden, zonder alvoorcns daar
toe van 't gedagle collegie verlof bekoomen te hebben, op
straffe als vooren (Dito).

54. Niemand zal eenige myl- of scheydspaalen der binden,
't zy waar 't ook mogte weezen, door Heemraaden of den
geswooren landmeeter gezel of elders ingolagen, moogen
beschadigen, omver kappen of uythaalen, op poene van ses
rd', voor die daar op voor de eerste maal zal werden agterhaald
en verdere lyfstrafle, na exigentic van zaaken. indien zulx
meermaalen van iemand werd onderwonden (Dito).

35. Insgelyks zal niemand mogen onderstaan, zo wel in
andere lieden hunne landen in te breeken, als ook die van de
Compe nog niet nylgegeeven zyn, onwettig onder zig te trekken
en van daar op woonende Javaanen of andere possesseurs
de vrugten zig toe te eygenen, op poene als vooren; zullende de
geene, die zodanige landen beslagen hebben, daar van weeder
afstand en aan Heemraaden kennisse moeten doen, op poene van
na geleegenlheid der zaaken gecorrigeert en gestraft te zullen
werden (Dito).

56. Geene inlanders, 't zy hoedendragers of andere, die
zig beneeden de buylen posten Tangerang, Meester Cornelis,
Ryswyk, Noordwyk, Jaccatra, Ankee en Ansjol onthouden,
zullen van primo Maart tot ultimo October naar boven moo-
gen passeeren om te jagen of, op pretext van de jagt, zig
boven dezelve vertoonen, 't zy met schietgeweer, netten of
andere jagtgereedschap, excepto de geene, die met een permis-
sie briefje van den gecommitteerde tot de zaaken van den
inlander op de jagl van wilde varkens of tygers en ander
verslindent gedierte uytgaan (Placaat 31 December 1750).

57. Ook zal niemand, zonder onderscheyd, 't zy Europees of
inlander, in dien tyd mogen ter jagt gaan ofte ook de voorsz.
gepermitteerde jagers op ander wild mogen schieten, sub
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poene van verbeurte van 't geweer of ander jaglgereedschap
en het geschoten of gevangen wild, ten behoeve van de geene,
die de contraventeurs zal opvatten of aanhouden, en tien rd 8

boete, in gelyke deelen te verdeeleu tusschen den Drossaard en
den opvalter voor de eerste, mitsgaders arbitrale correctie
daar en boven voor de tweede reyse (Dilo).

38. En zal gevolgelyk aan een iegelyk de vrye jagt ge-
permitteerd weesen vier maanden in 't jaar, te weeten: in
November, December, January en February, met nelten en
ander jaglgereedschap en ook met schietgeweer, aan de
geene, die het selve hebben en houden mogen, dog alle maar
op 's Heeren weegen en velden, als ook in de bosschen en
landeryen, by geene particulieren in eygendom of huur beseeten,
maar niet op landen, aan andere toebehoorende of door dezelve
gehuurt, dan met voor afgaande consent van den eygenaar of
huurder, dan wel den geene, die 'er zynentweegen hetopzigt
over heeft, op verbeurte van het geweer en jaglgereedschap
voor de eerste en een amende van tien rd s daar en boven voor
de Iweede reise, als vooren te verdeden (Dilo).

39. Wel verstaande, dat de eygenaars of huurders van
landeryen, even als bevoorens, op haar eygen bodem, en ook
elders niet, het ganlsche jaar door zullen mogen jaagen met
netlen of ander jaglgereedschap, maar met geen schietgeweer,
als alleen de geene, aan wien het geoorlooft is het zelve te
houden (Dito).

40. En zal in kragt en waarde blyven de resolutie deeser
regeeriug van den 4 e Juny des jaars 1752, waar by de regten
en voorregten der hooft ingelanden zyn gereguleerd, even als
of alhier woordelyk waare ingevoegt.

41. Ter vermyding van de swaare ongelden op de laxatie
der landeryen, die door een meede erfgenaam olie andersints,
by bewys of schifting, per taxatie moogen of kunnen werden
overgenomen, zullen de waarde derzelver werden gereekend
naar den jongsten verkoop na anno 1745, ten waare den
overneemer, daar meede niet Ie vreeden zynde, de toeschatting
door de gewoone taxateurs en landmeeters voor zyne reekening
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en niel ten lasten des boedels wilde laaten doen en ook be-
zorgen, dat dezelve aldaar naar den gebruyke werden gede-
froyeerd te zynen kosten (Resolutie 4 July 1752).

42. Alle ingelanden of bezitters van landeryen is het
ronselen of verleyden van elkanders volk, om in haar dienst
over te gaan, g'interdiceert, sub poene' van de geronselde
landlieden, by reclame, te moeten Ie rug geeven en verbeurte
van het gegeeven handgeld.

43. Niemand zal zig moogen onderwinden een zuykermoolen
of moolens boven of buyten hel bepaald getal van tagtig stuks
op te reglen of, opgeregt zynde, te laten maaien, sub poene
van vyff hondert rd' tot een boete voor ieder derzelver, ten
behoeve van Heemraadens cassa voor de helfte en voor de
wederhelfte ten behoeve van den officier, die de calange zal
doen, buyten de afbrake van de moolen of moolens, indien
nienw opgeregl zyn, en stilstand voor altoos, in cas de van
ouds gestaan hebbende maar in staat van gebruyk zyn gebragt
(Placaat 29 January 1781 en resolutie 18 Juny 1756).

44. De geene, die reeds privilegie verkreegen hebben en
welkers moolens overzulks onder de voorsz. tagtig stux
begreepen zyn, dan wel derzelver erven ofte regt verkrygende
zullen gehouden weezen zig daar van werkelyk Ie bedienen
door moolens aan te leggen en, aangelegt zynde, in slaat van
gebruyk te brengen; want, die een jaar en ses weeken stille
gestaan hebben, vervallen van hunne privilegiën, waar op
Heemraaden voor al attent moeten weesen (Dito en resolutie
26 September 1755).

45. Het zuyker riet, 't zy 't nog op 't veld staat of in de
moolen overgebragt is, zal, zoo wel als de moolen en dies
toebehooren, wel moogen verhypolhequeerd of verpand wor-
den, maar zulx zal door de huurders der moolens niet moogen
geschieden als op uytdrukkelyk consent van den eygenaarder
moolen, tot welke het riet gehoord, dat by de verpanding
duydelyk zal moeten blyken, als moogende, by manquement
van dien, geen regt gedaan werden op zodanige verpandingen
(Placaat 29 January .1751).
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46. Geen swarle zuyker, moolen steenen, ghotangs en alle
andere zoorlen van stook keelels, wannen, zuyker pannen of
koealis en andere pollen of passoos zullen uyt het ryk van
Jacalra en dies ressorle mogen uytgevoer.l worden naar
Sumatra's Westkust, jLamposg en Malacca (Adverlissement
il April 1755).

47. En zo ook niet naar Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
of andere plaatsen, in deesen niet vermeld, zonder expresse,
scbriftelyke permissie van den heer Gouverneur Generaal: gelyk
ook geen moolen steenen en zuyker pannen of coalis naar de
zyde van Gramat zonder sodanige scbriftelyke permissie uyl-
gevoerd zullen moogen werden, alles sub poene van, buylen
verbeurte van hel geene men Konder al zulke permissie te water
of te lande mogte hebben willen uytvoeren, ten behoeve van
die het agterhaald, zonder forma van proces in de ketting
geklonken te werden om als sodanig den tyd van tien
jaaren aan de gemeene werken te arbeyden (Dito).

48. Niemand zal zig ook mogen verstouten in de voor de
zuyker moolens wel geleegene bosschen gagas te maken of
tipar te zaayen, dut is het afbranden van de hoornen om op
dies assche pady of ryst te planten en 't saayen van pady
in de bosschen, als beyde zeer schadelyk voor dezelve, sub
poene van een amende van vyftig ryxdaalders, ten behoeve
van de cassa van Heemraaden, voor de eene en den aangever
voor de andere helfle.

49. Geen brandhout zal langs de Mookervaart voorby de
post Ankee en langs de rivier Tangerang voorby de post de Qual
mogen afgebragt worden, sub poene van aanhouding van het
hout en vaartuyg door en ten behoeve van de aldaar
eommandeerende officiers (Placaat 29 January 1751).

50. Insgelyks mag niemand eenig hout kappen of halen van
buiden, die de Edele Compagnie nog luebehooren, op poene van
een boete van twee bondert ryksd s

, ten behoeve van Heemradens
cassa, of wel arbitrale correctie voor de geene, die daarop
betrapt of bevonden zal worden, naar gelegentheid van zaken
en persoonen (Placaat 26 Juny 1696).
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51. Dog de inlanders, die beweslen de rivier, boven de post
Tangerang woonen, zullen op het land, door den Sultan van
Bantam aan de Comp* afgestaan, hout mogen kappen, mits
dat den kooper een ryksd r voor ieder roede len behoeve
van de Comp e betaale aan den commandeerenden officier op
gemelde vcldschans, die daar van collecleur wezen zal, doch
buyten zoodanige betaaling, op verbeurte van hout en vaar-
tuyg (Placaat 29 January 1751).

52. 's Heeren weegen, zoodanige als op haar behoorlyke
breedte gerooyt zyn, als ook de toegangen van bruggen of
straten, zoo wel binnen, als builen de slad, zal niemand mogen
inkrimpen, besnoeien of belemmeren, 't zy voor rytuigen of
voetgangers, op poene van dubbelde vergoeding van de schade
en onkosten, die daar aan tot herstelling mogte te doen
wezen, waar op de officieren van justitie respectivelyk zullen
hebben te letten (Placaat 28 December 1685).

53. En zal overzulks vooral niemand toegelaten worden
eenige kramen of warongs binnen de rooying van 's Heeren
wegen te zetten, waarop ook inzonderheid Scheepenen en
Heemraden, ieder binnen zyn bestek, toezigt zullen houden,
zonder de minste oogluiking of ontveinzing op fundament van
misbruiken van voorige dagen (Resolutie 18 December 1716).

54. Geene karren of draagbeesten, beoosten de groote rivier,
zullen verder mogen afkomen dan tot aan de brug aan de
weg van Tjampakapoetie of by de tuin, genaamd Koewyk, even
boven de fortresse, Jaccalra, en langs de weg Zonthar tot
aan de jongst gemaakte nieuwe weg, loopende van daar
naar Antjol en niet verder benedenwaarts naar de stad, op
poene van correctie naar vereisch en bevinding van zaaken
(Advertissement 22 Maart 1753).

55. Wel verstaande, dat daaronder niet begreepen zyn de
karren en draagossen, van Tjanjoer komende, aan dewelke
gepermitteerd werd het passeeren van de ordinaire wegen,
namenllyk: de Zuider weg en zoo door de Chineese graven
langs hel Moorsche hospitaal naar de wooning van den regent
van dat district, mits zy zulx niet zullen mogen doen als
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's nachts na 11 lot 's morgens voor 5 ure, het zy afkomende
of na boven gaande, en dat ook den regent, in erkentenisse
en tot behoud van dat prerogative, gehouden zal wezen den
weg van de Chineese graven tot aan deszelfs wooning door
zyn landvolk behoorlyk met rivier zand te doen ophoogen en in
een goede staat Ie onderhouden, waarop de gecommitteerde tot
de zaken van den inlander attent zal moeien wezen.

56. En wat aanbelangt de particuliere buffelskarren, die
enkeldc tyden ten dienste van de ingelanden of andere burgers
of Comp5 dienaren benoodigt zyn en geen producten in quantiteit
afbrengen, aan dezelve zal 't mede wel gepermitteerd wezen
naby de stad Ie komen en van daar weder na boven te gaan,
doch ook niet anders als op den voorsz. bepaalden tyd, als
kunnende in hel afkomen zoo lang op de landen Weltevreden,
Tana-abang en elders vertoeven.

57. Alle weggebragte vuiligheid, zoo binnen, als buiten
de stad, zal alle dagen in brand moeten gestooken en ver-
nietigd worden (Resolutie 14 Seplember 1753).

58. Insgelyks blyfl ten scherpslen geinterdiceerd het werpen
van eenige asch, aarde, steen of andere vuiligheid, veel min
krengen en andere iufecleerende dingen.zoowel in hel Moolen-
vliet, als in de andere rivieren of gragten, binnen of buiten
de stad, 10l drie uuren van dezelve af, op poene van de
ketting of arbitrale correctie, naar bevinding van persoonen
en zaaken (Resolutie 14 September 1753).

59. Alle particuliere walerloopen of gooten, zoo beoosten,
als beweslen het voorschreeven Moolenvliet geleegen, zullen
jaailyks gedurende de maanden July, Augustus en September
in hel geheel moeten geslooten gehouden worden, zonder
dezelve 's daags of 's nachts te mogen openen of daar door
eenig water te laatcn passeren en van het Moolenvliet te
onttrekken, op poene, dat de overtreeders dezer ordre niet
alleen zullen verbeuren een lioete van 25 ryksdaalders ten
behoeve van Heemradeus cassa, maar dat ook haar gooten of
walerloopen len hare kosten de facto gestopt en afgebroken
zullen worden (Resolutie 24 July 1714),
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60. En wat de eigenaars of huurders der landeryen, leggende
aan de rivieren de Zonlhar, Tjncon, ïoegoe, Grogol, Ankee,
Passangrahan, Tjie Pienang en andere aanbelangt, dezelve zullen
de bandongans, welke zy in die wateren tnogten hebben,
alraeede niet mogen sluilen als mei permissie van Heemraden en
ook niet langer gesloten houden als den bepaalden tyd.

61. De geene, die op de gepermitteerde marktplaatzen in
de bovenlanden ter markt komen, zullen niets meer behoeven te
rmilribueeren als: voor een buffels-kar met. goederen twee
stuyvers, dog ledig niets, onder wat naam of pretext het
wezen mogle;
voor een dragt goederen 'j 2 sluyver;

» » amphioen kraampje 1 »

» ieder kraampje van lyitwaad, ryst. suiker,
tabak en andere diverse goederen */j »

(Placaat 6 April 1732).
62. Niemand zal van de passeerende karren, dragten,

vaartuigen of prauuwon iels mogen vorderen, het zy ten behoeve
van 'sComp* posten, de passers of schutboomen, enz., het een
en ander, zoo wel als het onwettig passer houden, op poene
van hondert ryksd* boete, ten behoeve van Heemradens cassa
voor de helft en de weder helfte ten behoeve van de
Landdrost of gecommitteerde 101. de zaken van den inlander,
die daar in beiden zullen mogen fungeeren (Dito).

63. De passerhouders zullen 't zout privatief op hunne
markten mogen laten verkoopen, doch huyten des niets, als
zullende amphioen, oly en andere dingen door een yder vry
mogen worden ter markt gehragt. (Dito).

64. Het heffen van geregtigheid voor het tjappen en 't slag-
ten van vee, de lopbanen en liane vegleryen zal aan de passer
houders boven Meester Cornelis in 't geheel niet worden geper-
mitteerd en beneden die post niet, als voor zoo verre zy zig
daaromtrent door afkoop of anderzinls met de pagters der
domeinen verdragen kunnen, moelende anders dulden, dat
deeze aldaar volk stellen om dezelve te collecteren ingevolge
de paglconditiën (Dito).
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65. Eu zullen geene van de in liet Jaccatrasche dis'riet

gehouden wordende markten voor egl erkend en geduld wor-
den, dan die met een wettig, van deeze regering verkregen
privilegie zyn gelegilimeert (Kesolutie 17 Juny 1765).

66. Daarenboven zal het regt van zoodanige, markten nog
hy leevende lyve, nog na 't overlyden van de eygenaars, mogen
worden gealieneert, voor dat daar toe de toestemming dezer
regering zal wezen verkregen, uitgezonderd! alleen zulke
markten, waar van hel privilegie hy der/.elver eersie opregling
niet persunie] vergunt is aan de eigenaars van landgoederen,
maar vaslgehegl aan de landgoederen zelve (Dilo).

67. Blyvende ook van ouds verboden 'l stellen van pisbaliën
of potten buylcn 's huis, op poene van drie ryksdaalders boete,
ten behoeve als boven, voor de eersie maal en arbitrale correctie
voor de verdere reizen, zullende dierwegens aansprekelyk zyn
de persoon en, voor of omtrent wiens huis zoodanige balies of
potten het naaste slaan (Placaat van Schepenen '12 Juny
1654).

68. Een ieder zal ook moeien zorgen, dat de gooien en
riolen, door of voor desselfs huis loopende, altoos in een goede
staat en tellens rein en zuiver gehouden worden, invoegen van
het departement van den fabriecq wezen zal om daarop, in zoo
verre hel kasleel betreft, de noodige loezigl Ie houden, gelyk
ook Scheepenen in opzichte van de stad en Zuider voorstad
en Heemraden in opzichte van de Oosler voorstad, enz. alle
attentie moeten vestigen (Resolutie 14 September 1755).

69. En in zoo verre iemand mogle onderstaan in de langs
de straten en elders loopende riolen en gooien of ook op de
stralen, weegen en bruggen in de stad, de Zuider voorstad
en Chineese campong of quarlier eenige niest, veegsel en
andere grove vuiligheid, hoedanig die ook zy, te werpen, den
zelven zal iinmediatelyk vervallen in eene boete van zes ryks-
daalders, ten behoeve van den hekeurder, 't zy oilieier van
de justitie of wykmeesler, aangezien deeze laatste daartoe
alzoo wel is gequaliliceerd als den oilieier en zytiebediendens,
moeiende de meesters voor hunne slaven responderen (Adver-
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lissenient 18 September 1673, 24 Maart 1747 en .1 November
1760).

70. Daarentegen zal de voorschreven grove vuilnis uit de
huizen moeten gebragt en gedaan worden in de vaartuigen, welke
lot dies afhaal en wegbrenging alle morgen van zes tot acht
uuren in de stads gragten met een ratel onigevoerl worden,
zonder dat men die vuilnis intusschen elders zal mogen neder-
zetten of uitwerpen, op poene van arbitrale correctie (Resolutie
5 October 1745, adverlissement van Schepenen 28 February
en 24 Maart 1747).

71. Middelerwyl, dat den aannemer van den vervoer der
groove vuilnis ook verpligt zal weezen steeds zorg te dragen,
dal de zinkputten, die voor reekening van de Comp" in de
vacken voor de gronden, daartoe gehoorende, item aan de vleu-
gels der bruggen Ie vinden zyn, behoorlyk gezuiverd en schoon
gehouden worden, invoegen door de bewoners der huizen ook
zal moeten geschieden omtrent die voor hunne woning slaan
(Resolutie 5 October 1745).

72. Voorts word ook geinlerdiceert alle sleeklrappen, als
mede hel aanheyen of zetten van palen in de stads gragten;
doch iemand, een silslyger of balcon voor deszelfs huis willende
plaalzen, zal zulks alleen vermogen Ie doen op uitstekende
balken of zoogenaamde uilleggers, die dan zullen moeten leggen
op de rollagen of kleine borstwering van de burgwal (Dito).

BOEÜELMEESTEREN DER CHINEESE EN ANDERE
ONCHRISTEN STERFHUIZEN.

1. Tot voorkoming van fraudes in de sterfhuizen der
Chinezen en andere onchristenen zullen, volgens usantie, jaar-
lyks by de nieuwe wethouderen, ter harer eerste vergadering, in
dubbelde getalle genomineerd en by deze regeering gekozen
worden negen gequalificeerde persoonen, te weten: Iwee Com-
pagnies dienaren, den president daaronder begrepen, twee
burgers, drie inlanders en twee Chinezen, tot curatoren over
de sterfhuizen, onder voorzegde natie vallende (Oude statuten).
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2. De Enropesche leeden van dit collegie, als ook de Maho-
melaansche, die op de Europische wyze gekleed gaan, en den
secretaris zullen jaarlyks uit de kamergeldpn genieten veertig
ryksdaalders per hoofd voor mantel geld, zonder meer.

3. Wanneer eenige Chinezen of andere onchristenen komen
Ie overlyden, zullen de weduwen, maagen, lyfeygenen, naaste
huuren of de hy ofte omtrent het door den overledenen be-
woond wordende huis bevonden wordende persoonen gehouden
zyn aan den president van gemeld collegie dadelyk en op
slaande voet daarvan kennisse Ie doen, op verbeurte van vyf
en twintig ryksdaalders voor ieder vry persoon en arbitrale
lyfstraffe voor ieder lyfeigen, die, zulks gehouden zynde,
daarvan in gebreke blyft (Resolutie 21 November 1755).

4. Niemand zal, onder wat pretext ook, buyten kennisse en
expres consent van Boedelmeesteren, zig met eenige onchristene
sterfhuizen mogen bemoeien of eenige order, zoo aangaande de
begravenis, als andersins, geeven, op poene, dal, zoo wie contrarie
het peene voorschreven bevonden zal worden hem eenige
zoodanigen boedel aangetrokken te hebben, verbeuren zal al,
het geene hem uil den zelven boedel, 't zy by uytlerste wille,
verslerfregt, obligatie of anders zoude mogen compeleren, en
daar en l»oven gehouden zyn, by aldien den boedel insolvent
is, de te kort komende crediteuren uit zyn eigen middelen te
voldoen, mitsgaders nog vervallen in een amende van 100
ryksd», welke, zoo wel als de eerst gemelde boete, zal worden
geappliceerl ten behoeve van het Chineese of onchrislen hos-
pitaal (Dilo).

5. En om alle bedrog hier tegen te beter voor te komen
worden die van de wagt aan de stadspoorten, de waterplaats
en de forlresse Jacatra gelast niemand met eenig Chinees
ofte ander lyk, om te begraven, te laten passeren, dan die
komen Ie vertonen schriflelyk consent van Boedelmeesteren,
door haren secretaris onderteekend (Dilo).

6. Waar en boven de Drossaart deezer ommelanden, zoo wel
als den gecommitteerde tol en over de zaken van den inlan-
der, dat collegie de behulpzame hand moeten bieden, ten einde
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hetzelve de nalatenschappen, onder hare administratie gehoo-
rende, zonder vermindering bekome, /.onder egter onder dien
dekmantel zig hel. verleenen van zodanige consenten aan te
maatigen (Besolulie 5 Juny 1780).

7. Maar iemand van voorschreven nalien, hier ter slede
te huis horende, op een togt oi' reize komende te sterven, zal
de nachoda of gezaghebber van de jonk ofte vaartuig, waarop
den zelven bescheiden was, dadelyk, in presentie van eenige
getuigen, deszelfs papieren en goederen doen inventariseren en in
bewaring nemen en, zoo haast alhier gearriveerd zyn, dezelve
hel zy aan Boedelmeesteren, dan wel aan andere, volgens dé
wellen aangestelde executeuren getrouwelyk overhandigen,
tnsgelyks óp voorschrevene poene.

8. Kn zullen Boedel meesteren hebben zorge Ie dragen, dal
van dit gestatueerde aan alle vertrekkende naehodaas of schip-
pers van jonken ofte andere inlandsche vaartuigen extract in
hunne lalen tot aarigt worde afgegeeven.

9. Zoo iemand bevonden word, hel zy alhier ler steede of,
gelyk voorschreven, op (en reize of legt; eenige goederen ver-
steken of in eeniger wyze de sterfhuizen ontfutzeld ie hebben,
zal, hoven de bovengemelde boete, naar gelegenheid van zaken
aan den lyve worden gestraft.

10. Boedel meesIeren, gelyk voorzegt, van het overlyden van
iemand uit de voorschreven nalien verwitigd zynde, zullen in
de boedels, waar van de erfgenamen onmondig of absent en
waaruit de rollegien, zoo veel de wetten toelaten, oiel uilgesloo-
ten zyn, dadelyk alle de goederen, effecten, actiën, crediten, enz.
doen inventariseren en in verzekerde hand stellen: doch,
wanneer de eenige en universeele erfgenaam of erfgenamen
van den overledene alhier present en mondig zyn, mitsgaders
sufficante cautie kunnen stellen voor de schulden van den
hoedel, zullen Boedelmeesteren, na genomen borgstelling, de
erffenissen aan dezelve overlaten (Resolutie 9 Augustus 1688).

11. Maar, ingevalle den overledene over de administratie
zyns boedels niet anders gedisponeerd heeft of dat de wet-
tige erfgenamen of eenige derzelver absent, minderjarig of
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onvermogend zyn deugdelyke cautie te stellen, zullen als dan
gezegde goederen, gelyk voorschreven, geinventariseerd zynde,
by Boedelmeesteren, ten overstaan van de presente magen van
den overleden, indien daar eenige zyn, in hel openbaar aan de
meestbiedende worden verkocht, ten ware belangende de vaste
of onroerende goederen raadzaam wierd geacht dezelve ot'
eenige van dien in den boedel ongedistraheert te laten.

12. En zal den secretaris, als 'vendumeester, zoodra de
gehouden vendutie, het zy van vaste of mobilaire goederen
uit eene nalatenschap, is afgeloopen, ten eersten zyne boeken
voor het rendement derzelve moeten debiteeren en daarentegen
zoodanige boedel crediteren, in steede van zulks uit te stellen,
tot dat de vendupenningen ingekomen zyn (Resolutie van
D (?) 24 January 176K).

15. Chinezen of andere önchristen kinderen, schoon by
hunne slavinnen geprocureerd, nogte ook derzelver moeders, zul-
len niet tot lyfeigenen verkogt worden, te weten: zoo veel de
moeders aangaat, wanneer den boedel niet ten achteren is.

14. Dus hier onder niet begrepen zyn kinderen, die door
vrye önchristen mans by lyfeigenen van anderen geteeld zyn.

15. En gevolgelyk zullen alle andere lyfeigenen, die den
overledene by zyn leven ofte uiterste wille niet vry gege-
ven of anders daar over gedisponeerd heeft, ten profyte, zoo
van de gemeene crediteuren, als erfgenamen, verkocht worden,
ten ware de crediteuren goedvonden eenige der selven ten
dienste van de weezen onverkogt te laten, waarin op de gele-
genheid der weezen en des sterfhuis gelet zal worden.

16. Egter zal het vrygeven der lyfeigenen by testament
geen kragt of effect hebben, wanneer de testateur insolvent
is of door het vry geven hem insolvent maakt; nog onder
levenden, wanneer het niet blykt, dat den vrygever ten tyde
van de emancipatie volkomen solvent of in bonis geweest en
daar door niet insolvent geworden zy, zullende in zoodanige
gevallen dezelve geen vrydom bekomen, maar ten voordeele
der crediteuren verkogt worden.

17. De goederen, gelyk voorsz., zynde gedistraheert, moeten
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Boedelmeesteren van het geprocedeerde, mitsgaders van de
geinde schulden en andere gereede penningen aan de cre-
diteuren pro rato betaling doen, mits stellende suflicante cautie
de restituendo, in cas namaals meer crediteuren te voorschyn
mogten koomen binnen den tyd van drie jaren, van den dag
der destributie af gerekend.

18. Waarna het resterende onder de geregtige erfgenamen
verdeeld en gedistribueert zal worden acbtervolgens de wet-
ten, op het stuk van de successien ab intestato beraamd, mits
dat van gelyken gehouden zullen wezen suflicante cautie te
stellen.

19. Wel verstaande, dat het contingent der onmondige,
voor boedanig gehouden worden de mans perzoonen tot haar
een en twintigste jaar en de vrouwen haar leven gedurende,
onder de handen en opzigt van Boedelmeesteren zal blyven, gelyk
mede aldaar komen zal al, het geene de voorsz. persoonen by
versterf, testament, legaten of anders aankomen en te beurt
vallen zal.

20. Echter zullen Boedelmeesteren zig niet bemoeyen met
geschenken of legaten, minder dan tien ryksd s waardig, schoon
aan minderjarige pupillen gedaan of besproken zynde, ingevalle
de beschonkene of legataris geen reekening by hunne boe-
ken heeft, nog ook met nalatenschappen, dewelke zoo veel
niet te voren staan, latende de administratie daarvan, na voor-
gaande, behoorlyke aanteekening by resolutie, over aan een der
naaste vrienden van zodanig een sterfhuis of onmondige
(Besolutie 4 May 1751).

51. Anderszinls zullen de voorsz. middelen by Boedelmees-
teren geadministreerd en belegt worden ten profyte van de
voorzeyde onmondige, die daarvan maandelyks den interest,
gereekend op 4 '/j perc 10 in het jaar en niet meer of min, zal
goed gedaan worden (Besolutie 5 Juny 1750).

22. Boedelmeesteren of curatoren zullen (op dat de boedels
geen schade lyden) geene gelden uit zetten als onder vaste
hypotheek ofte twee suflicante borgen, in solidum verbonden,
zonder dat zy op vaste goederen, buiten deze stad gelegen,
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de voorsteden daaronder begrepen, meer als de helft der
getaxeerde waarde zullen mogen afgeven, die waarde, na exact
opnemen der inkomsten, gereekend teegens den tienden pen-
ning, invoegen de inkomsten van een jaar moeten egaliseren
een vyfde deel van het capitaal, dat op zoodanige goederen
beleent is, moetende voorts omtrent 's Goraps dienaren en der
zeiver weduwen byzonderlyk alle voorzigtigbeid observeren om
te blyven buiten ongelegenheid en verantwoording ten aanzien
van het houden van judicium preferentiae et concurrentiae
(Resolutie 15 Juny 1745, 26 July 1753 en 17 February
1742).

25. De vrouwen, tot haar 25ste jaar, huwelyken of anderen
geapprobeerden staat gekomen zynde, zullen ontvangen de gant-
sche vrugten of inkomen van haar capitalen, onder Boedelmees-
teren berustende (Resolutie 5 Juny 1750).

24. Maar de minderjarige, zoo mannen als vrouwen, niet
meer, als na reden en hunne gelegenheid, ter discretie van
voorsz. curatoren, tot haar noodige alimentatie en onderhoud
van nooden zullen hebben (Dito).

25. De gemelde curatoren zullen schuldig zyn zorg te
dragen, dat de minderjarige by goede lieden in de kost besteld
en na hunne gelegenheid opgetrokken en groot gemaakt worden.

26. De goederen, gelyk voorsz., onder Boedelmeesteren be-
rustende, zullen by voorsz. onmondige, zonder expres consent
van dezelve, niet veralieneert mogen worden, maar zullen alle
verbanden, schuldkennissen en obligatien, by gezegde onmondige
gemaakt ofte verleeden, voor zo veel de gemelde goederen
aangaat, gehouden worden voor nul en van geender waarde.

27. Boedelmeesteren zullen voor hunne moeite en arbeid
hebben den veerligsten penning van hun outvangst, mits dat
daar en boven, om haar te assisteren, tot reedelyke kosten
van de voorsz. boedels en dus buiten laste van de Compe

,

zullen vermogen te houden een secretaris, die van gezegde
middelen pertinent boek en van alles, voor gemeld collegie
passeerende, goede aanteekening houden moet, zonder dat hy
of eenige der leeden eenig vacatie geld tot de inventarisatie
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der respectieve boedels zullen mogen opbrengen (Resolutie 16
Augustus 1757 en 5 Juny 1750).

28. De secretaris moet by de intrede van zynen ampt
cautie stellen van 4000 ryksd 8

, om te continueren den tyd van
4 jaren na zyn ontslag van dien dienst en, zoo wel als de
Chineesche en Mahomedaansche leden, item de bode van dit
collegie, den eed afleggen by Scheepenen, waar en boven de
bode, alvoorens in de excercitie van zyn ampt treed, voor
2000 ryksd8 borg moet stellen (Resolutie 4 April en 22
December 1741, 21 September 1762).

29. Door Roedelmeesteren, op order dezer Regering, in
anrto 1747 gekocht zynde seeker, in de de Zandzee staand
huis en daar by gehoorende opstallen voor 12500ryksd s

, om te
dienen tot een permanente woning voor de successive capitains
der Chinezen, zoo zullen zy moeten zorg dragen, dat door die
capitains, niet alleen in plaats van huurpenningen, ten behoeve
van dal collegie 's jaarlyks worde opgebragt vier en een halve
perct 0 van dat capitaal, maar ook die gebouwen in een be-
hoorlyken staat gehouden en van alle voorkomende gebreeken
gerepareerd worden.

30. In cas van twyfelinge omtrent de solventie der boedels
zullen Roedelmeesteren zig zoodanig hebben te gedragen, als
onder Weesmeesteren van art. 5 tot 9 ingeslooten is gestatueerd
(Resolutie 9 Augustus 1688).

31. Roedelmeesteren zullen het opzigt hebben over het
Chineesche hospitaal, waarin, behalve alle zinneloze lyfeigenen,
welkentwegen onder den titel van lyfeigenen het noodige is
gestatueerd, zullen geplaatst worden alle blinden, mismaakte
en verminkte onchristenen van de beide kunnen, die niet in
staat zyn hun brood te winnen en langs de straten en huyzen
gaan bedelen (Resolutie 9 February 1753).

32. Roedel meesteren zullen tot derzelver onderhoud genieten:
1° van alle erfenissen en beslerfenissen van Chinezen, die naar

China overgaan, in 't generaal den twintigsten penning;
2° van de repatrierende Chinezen, tien duizend ryksdaalders

en daar en boven bezittende, tien perc'0 vanhaar capitaal;
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van die minder bezitten tot 5000 ryksd" inclusive, 6 perc10;

die beneden de 5000 tot 1000 rds
, o perto

, terwyl daar
en tegen alle, die minder als duizend ryksd" ryk zyn, van
alle betaling geëximeert zyn;

3° van een gemeen Chinees, die komt te trouwen, drie en
van een vermogende acht ryksdaalders, door den secre-
taris in te vorderen en aan Boedehneesteren maandelyks te
verantwoorden; en zulks onverminderd de vrywillige giften
van tien lot vyf en twintig ryksd 8

, na rato van ieders
liberaliteyt; zullende gevolgelyk de Chinezen, die zig in
huwelyk willen begeven, gehouden zyn zig aan het collegie
van Boedelmeesteren aan te geven, ter bekoming van een
permissie briefje;

4° van de inkomsten van de wayangs pacht een vierde gedeelte;
5° voor ieder Chinees lyk, dat naar China vervoerd wordt,

100 ryksdaalders van de vermogende en 50 ryksd s van
de mindere;

6° van ieder Mahomedaan en Chinees, die een lyfeigen vry steld,
10 ryksd';

7" van een voornaam en wel gegoede Mahomedaan, zonder
onderscheid van natie, trouwende acht en van een mindere,
die maar gemeen gegoed is, drie ryksd s

, door de capitains
van de Moorsche en andere jVlahomedaansche campongs in
te vorderen en maandelyks aan Boedelmeesteren te ver-
antwoorden ;

8° van zeker erf builen de Diestpoorl, door den overleden
luitenant der Chinezen, Tan Wangzeen, met permissie dezer
regering tot een verzamelplaats der namen en offerasschen
van afgestorvene Chinezen, die de naam van Tan gevoert
hebben, geappropriëert, alle lien jaren voor 's Heeren ge-
regtigheid 2 1/, perc t 0 van dies inkoops kostende, zynde
veertien honderd vyftien ryksdaalders;

waar en boven Boedelmeesleren ook een armbus zu^n
mogen plaatzen in hunne vergaderkamer, ter verzameling van
liefde giften voor gedacht hospitaal (Resolutie 17 November
1747, 29 April 1749, 12 December 1752, 27 Augustus
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1754, 25 Augustus 1755, 21 November 1755 en 15 Decem
ber 1757).

35. En ten einde aan liet voorsz. oogmerk voldaan worde,
zullen alle executeurs in de nalatenschappen van overleedene
Chinezen en alle andere onchristenen verpligt zyn om 1(innen

den tyd van zes weeleen na het afsterven van zoodanigen
persoon aan Boedelmeesteren over te leveren, niet alleen de
testamentaire dispositie van den overledene, maar ook, na ver-
loop van dien, een distincte staat en inventaris van al, het
geen in de boedels zal bevonden worden, en gehouden wezen
de twintigste penning, na het voorwaards bepaalde, het zyin
het geheel, hetzy ten deele, te moeten uitkeren, dan wel vol-
doende redenen te suppediteren, waar om het laatste binnen dat
tydperk niet heeft kunnen effect sorteren, op poene, dat, indien
gedachte executeurs in deze opzigte nalatig blyven tot over den
tyd van drie maanden na het overlyden van den testateur, dezelve
als dan zullen vervallen in een boete van honderd nieuwe,
gecartelde ducatons, uit hunne privé beurs, ten behoeve van
het Chinees hospitaal te betalen, en des niet te min gehouden
zyn om dan als nog te voldoen aan de gerequireerde productie
van staat en inventaris (Resolutie 21 November 1755).

34. De voorschreven, aan Boedelmeesteren gepresenteerd
wordende inventarissen zullen zy vervolgens aan de Chineze
officieren moeten ter hand stellen om derzelver deugdelykheid
te onderzoeken, daar van aan dat collegie rapport Ie doen en,
in cas dezelve door haar in het minste niet suspect, maar
deugdelyk bevonden worden, zich daarna omtrent de ligting
van den twintigsten penning te reguleeren. behoudens de
faculteyt van Boedelmeesteren om, ingevalle zoodanige erfenissen
of legaten de somme van ryksdaalders vyf honderd komen te
exederen en dat de opgave of inventarisatie haar om pregnante
en blykbare redenen niet voldoende voorkwam, een andere,
dog alleen maar onderhandsche inventarisatie en taxatie te
vorderen en dezelve, in 't eene zoo wel als in het andere geval.
te accepteren met eede of onder presentatie van dien, in hare
vergadering te praesteeren, kunnende in alle gevallen met de
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presentatie van dien laten volstaan de executeuren van boedels,
die zy uit de inventaris ofte anderzinls calculeren minder als
vyf en twintig ryksdaaldcrs in hel geheel te zullen afwerpen
(Resolutie 29 April 1749).

55. En, dewyl ondervonden is. dat sommige Chinezen by
haar uiterste wille hebben geinventeert een nieuwe clausule
om de hier vooren geordonneerde heffing van den tvvintigsten
penning van alle, naar China overgemaakt wordende erffenissen
en bestervenissen elusoir te maken, namentlyk door te begeren,
dat haar in China remoreerende erfgenamen of legatarissen
hare erfportie of legaten alhier te Batavia zullen moeten komen
ontvangen, van welke dispositie de executeurs zouden kunnen
profiteren om «lat geld in stilte over te maken, zoo zullen
Boedelmeesleren de executeuren van zoodanige testamentaire
dispositie voor zig moeten doen compareren en den twintigsten
penning van diergelyke vermakingen afvorderen en onder
hun seponeren, ten eynde tot de overkomst van de geinslitueerde
erfgenamen of legatarissen ten hare meeste voordeele door
Boedelmeesteren uytgezet, om als dan met den interest aan
hen gerestitueerd te worden, zonder dat die executeurs egter
gehouden zullen wezen staal en inventaris aan Boedelmeesteren
te leveren (Resolutie 1 July 1760).

56. Met opzigt tot het geen de repatrierende capitalisten
onder de Chinezen, na 't geslalueerde op § 52, moeten fourneren,
zullen Boedelmeesleren moeten laten valideren de door de
vertrekkende te doene vrywillige presentatie of opgave, dan
namentlyk, als dezelve door de officieren dier natie g'examineerd
en geapprobeerd is, len ware Boedelmeesteren dezelve mogten
vermeenen suspect of niet sufficant Ie zyn, wanneer, als in
materie van erffenis. de faculteyt zullen hebben een nadere,
onderhandsche staat en inventaris te vorderen (Resolutie 29
April 1749).

57. En om hier van ook verzekerd te wezen zullen de
sabandhars geen permissie vermogen te geeven, het zy aan
repatrierende Chinezen tot hun vertrek of aan andere tot het
vervoeren van lyken of slaven naar China met de van hier
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vertrekkende jonken, dan na dat hun alvorens gebleken zal zyn,
dat door den vervoerder voldaan is aan de belasting, boven
gemeld (Resolutie 25 Augustus en 21 November 1755).

58. Boedelmeesleren zullen wel hebben te letten, dat alle
huwelyken tusschen Mahomedanen en Chinezen en andere
heydensche mannen of vrouwen buyten haare natie of geloofs
genooten verboden zyn, ten eynde niet alleen daar in niet te
bewilligen, maar ook, zoo wel als de capitains van de
campongs, Mooren en Chinezen, zoo dra zy vernemen, dat
diergelyke verbintenissen op 't tapyt zyn, daar van dra en
soo het behoort kennis te geven.

39. Het bewys, dat den secretaris van Boedelmeesteren aan
Chinezen, dezelver weduwen, dochters of verlatene vrouwen,
die trouwen willen, van de voldoening der bovengemelde contri-
butie moet verleenen, zal, het zy onder de tutele van Boedel-
meesleren staan of niet, niet afgegeven worden, alvoorens hem
schriftelyk zal gebleeken zyn, dat de officieren dier natie hunne
toestemming tot 't voorgenomen huwelyk reeds gegeven hebben,
welke toestemming nogthans van die kragt niet wezen zal, dat
Boedelmeesteren daar door de faculteyt zoude worden ontnomen
om zulks, wanneer daartoe goede redenen vermeenen te hebben,
aan haar pupillen te weigeren, behoudens de vryheid egter aan
de zodanige om zig ter zake van voorsz. verhinderingen, 't zy in
't een of ander geval, aan Scheepenen te mogen adresseren
(Placaat 31 Maart 1717 en resolutie 25 Augustus 1747).

40. De yzere geldkist van Boedelmeesteren zal in de
vergaderkamer geplaatst en met sufficante kettingen en kram-
men aan den muur vastgemaakt, mitsgaders van twee goede,
differente hangsloolen worden voorzien, van welke sloolen,
zoo wel als van de kist, een sleulel onder den president en de
andere onder den vice-praeses zal bewaard worden, zullende
de gedagte geldkist niet mogen worden geopend dan in
presentie van twee gecommitteerde leden, dewelke aan den
secretaris niet meer zullen vermogen af te geven, als hy tot
dagelyksche uitgaaf noodig heeft (Resolutie 4 April 1741
en 10 Maart 1750).



BOEDELMEESTEREN. 281

41 • Ook zal den secretaris alle maanden aan twee gecom-
mitteerde leden moeten vertoonen een specifique rekening van
het geene in de voorige maand op hare genomene besluiten
betaald en wat er nog onverantwoord gebleven is, ten eynde
daar van aan 't collegie schriftelyk rapport te doen, om
de noodige besluiten te kunnen nemen.

42. Aan der Boedelmeesteren toezigt is ook gedemandeert
het huis aan de Noordzyde van het Chineesclie hospitaal, aan
de officieren der Chinezen ingeruimd om daar in, buyten
laste van dat collegie nogthans, een school op te rigten
voor arme Chineze kinderen (Resolutie 5 September 1753). ■

43. Boedelmeesteren mogen by haar kamer boeken geene
kwade schulden of andere post van dien aard afschryven,
zonder speciale qualificatie dezer regering (Resolutie 5 Juny
1750).

44. En moeten 'sjaarlyks publicque rekening doen van
hunne administratie, zullende de daar by assisterende gecom-
mitteerdens van wegen deze regering by die occagie moeten
examineeren de sufficantie der hypotheecquen, onder dit
collegie verbonden (Resolutie 2 May 1741 en 5 September
1752).

45. By de staat rekening moet specifiek bekend gesteld
worden 'l getal der buyten armen by dassen en hoe veel
ieder van dezelve in 't afgesloten boekjaar en per maand
genoten heeft, als mede waar in de crediten en inzonderheid
de hospitaals inkomsten bestaan hebben (Resolutie 5 Juny
1750).

46. Ook moeten zy omtrent alle insolvente boedels van
hare debiteuren, niet alleen hunne pretensie, maar ook daar
nevens noteren, wat daar van onder de Compe of den sequester
berustende is en in hoe verre zy daar in vermeenen geprefereerd
te wezen, zonder dat zy die penningen intusschen en alvorens
daar over by den regter ten difinilive zal gedisponeerd
wezen, zullen mogen vorderen onder cautie de restituendo,
al was het zelfs een borgtogt van particulieren, te meer,
dewyl die penningen rente doen en de geinteresseerdens
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dus geen prejuditie by deze schikking lyden (Resolutie 28
Augustus 1750 en 6 April 1753).

47. Die omeenige zaken voor Boedelmeesteren ontboden
word, zal gehouden wesen te compareren, op verbeurte
van een quart voor de eerste, een halve voor de tweede en
een rd' voor de derde maal, waar van de executie, in cas van
onwilligheid, by pand neming door de bode, die daar toe geautho-
riseerd wordt, gedaan zal worden; en zo iemand, ten vierde
male geciteerd zynde, niet en verschynt, zal daar over by
die van den geregle gestraft worden na behooren.

48. Dit collegie moetende worden geconsidereerd als een
beëedigd collegie van magistrature over of in zoo verre betreft
de onmondige kinderen van onchristen ouders, item hare
middelen en opvoeding, mitsgaders derzclver voogden en over
verscheiden nalatenschappen, welke zy, even als Weesmeesteren,
moeten doen bestieren en vereffenen na volgens het voorwaarts
gestalueerde, zal dierhalve op dezelve mede helrekkelyk wezen
het gestalueerde onder Weesmeesleren, van articul 82 en
85 tot 90 ingesloten (Resolutie 2 May 1741).

49. Gemelde Boedelmeesters zullen, wegens haar bewind
en administratie, op hunne verkiezing den navolgenden eed in
Baade van Indie moeten afleggen.

Eed voor Boedelmeesteren.

Wy beloven en zweren, dat wy den staat der Vereenigdc
Nederlanden, onze souverainc, zyne doorlugtigsle Hoogheid,
den heere Prinse van Orange en Nassauw, als Erfstadhouder,
capitain generaal en admiraal van de Unie, de heeren Bewind-
hebberen der Oostindische Compagnie, mitsgaders den heer
Gouverneur Generaal en de Raden van Indie gehouw en
getrouw te wezen; achtervolgens de ordonnantie, voor dit
colligie beraamt, der weduwen en weezen en andere absente
persoonen regt naar ons uiterste vermogen voor te staan;
derselver middelen, onder ons berustende, naar onze beste
verstand, kennisse en wetenschap naarstelyk en getrouwelyk
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administreren; en ons voorts in deeze bedieninge dragen
zullen, zoo als opregte en vroome voorstanders van zoodanige
persoonen toestaat en betaamt.

Zoo waarlyk helpe ons God Almachtig (Oude statuten).

Eed voor den secretaris van Boedelmeesteren.

Ik beloof en zweer, dat ik den staat der Vereenigde Neder-
landen, myne souveraine, zyne doorlugtigste Hoogheid, den
heere Prinse van Orange en Nassauw, als Erfstadhouder,
capitain generaal en admiraal van de Unie. de heeren Bewind-
hebbers der Oostindische Compagnie, mitsgaders den heer
Gouverneur Generaal en de Raden van Indie gebouw en
getrouw zal wezen; den president en Boedelmeesteren dezer
stede alle respect en eer bewyzen: dit ambt van secretaris
van Boedelmeesteren getrouw en volgens conscientie, eerlyk te
bedienen; de secreten dezer kamer aan niemand te openbaren,
als die ik reekenschap myner dienst en administratie schuldig
ben; der weduwen en wezen, alsook andere, absente persoonen
regt na vermogen vromelyk helpen voorstaan; en voorts na de
ordres der hooge regeringe dezer landen en van den president
en Boedelmeesleren my stiptelyk rigten; item de boeken en
zaken doorgaans buiten veraglering houden, zonder zulks na te
laten om profyt,- schade, gunst, haat ofte iets anders; maar my
allezints in dit ambt zoodanig na goeder conscientie kwyten zal,
als een vroom en getrouw secretaris toestaat en betaamt.

Zoo waarlyk helpe my God Almachtig (Resolutie 1 October
1715).

VAN HET KLEYN ZEGEL.

1. Het gezegeld papier zal ceparapheert of geteekend wor-
den door den secretaris of de secretarissen dezer regering,
nevens den geheimschryver vanden heer Gouverneur Generaal,
en bewaard worden by den ontvanger generaal der domeinen,
die hetzelve vervolgens onder recipissen zal afgeven aan de
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collecteurs, dewelke zullen wezen twee aparte persoonen, binnen
deze stad woonachtig, die by hare aanstelling ider zullen
moeten cautie stellen ter somma van een duizend ryksd s

, ten
behoeve van gemelden ontvanger, aan wien zy gehouden zullen
wezen eens ler maand rekening te doen en, des gerequireerd,
te vertoonen de onverkochte zegels, per resto onder hun berus-
tende; en zal dierhalve den ontvanger generaal daar van contra
boek moeten houden (Ordonnancie 26 May 1750).

2. De Compe zal het papier tot de zegels zelfs verstrekken
en zal het zegel geld moeten voldaan worden met het volgende
opgeld, te weeten: de zegels van 6 en 12 stuivers met een
en een halve stuivers opgeld; die van '24 en 56 stuivers
met drie stuivers opgeld; die van 1, 2, 5 en 4 ryksd 8 met
zes stuivers opgeld; die van 5, 6 en 8 ryksd8 met twaalf
stuivers opgeld; die van 10, 12, 15 en 20 ryksd s met vier
en twintig stuivers opgeld; en die van 25 ryksd8 en daar en
boven met een ryksdaalder opgeld (Dito).

5. Welk opgeld zal genoten worden by de parapheerders
voor drie vierde en by de collecteurs voor een vierde, wel
verstaande, dat de parapheerders egaal zullen deelen, maar niet
de collecteurs, dewelke ieder 't voorsz. quart zullen ontvangen
van de zegels, die zy zelfs zullen omzetten, ten einde haar te
meer te animeeren tot gerievelykheid en dienstvaardigheid
omtrent de gemeente; en zal van de voorsz. drie quart voor
de parapheerders door de collecteurs om de een, twee of drie
maanden, naar dat de eerste 't zullen goedvinden, aan dezelve,
onder vertooning van het daar van gehouden boek, rekening
gedaan worden en de parapheerders alhier zich by 't afrekenen
ook mogen bedienen van het contra boek van den ontvanger
generaal (Dito).

4. Tot voorkoming van alle confusie, zullen geene zeguls,
commissien, etc, hoe ook genaamd, buiten de gewoone tyd der
stempeling apart of buiten tyds gestempeld of gedrukt mogen
worden (Ordonnancie 24 December 1756 en 15 February 1761).

o. De heer commissaris zal telkens aan den Gouver-
neur Generaal opgeven, hoeveel en welke zegels, item actens,
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commissien en bankbriefjes in derzelver respective soorten,
enz., aan deze of die parapheerders door zyn Edele zyn verstrekt
(Dito).

6. De parapheerders zullen niet vermogen eenig zegel, etc,
hoedanig ook, te parapheeren, dan na dat dezelve alvorens in
het quitantie boekje van den heer commissaris specifique zyn
ingeschreven, daar voor geleekend is door den geene der para-
pheerders, wiens beurt 't is by die stempeling te adsisteren,
terwyl zy verder, ieder afzonderlyk, om de vier maanden aan
gemelde zyn Edelheyt by eene notitie zullen moeten opgeven,
zoo wel hoe veel en welke zeguls, met uiltrekking van derzelver
bedragen in gelde, zy van den heer commissaris by ieder
stempeling ter paraphering ontvangen hebben, als hoeveel en
welke door hen ter verantwoording aan den ontvanger generaal
zyn afgegeven, volgens de onderteekening door den laatstgemelde
en het daar van door de parapheerders gehouden wordende
quitantie boekje (Dilo).

7. Den ontvanger generaal zal, op dat by het doen van
reekoning behoorlyk kan blyken, welke soorten van zegels en
hoe veel in quantiteit, mitsgaders wat bedragen derzelver in gelde
door denzelve verantwoord moet worden, telken reyze na de
aflevering aan den zelve van geparapheerde zegels, gelyk
voormeld, in het quitantie boekje van de parapheerders moeten
teekenen voor derzelver ontvangst en verantwoording, om
tevens te dienen tot verantwoording der parapheerders (Dito).

8. Bovendien zal den ontvanger generaal wegens den ont-
vangst en uitgaaf der zegels in een rond jaar, gerekend van
primo September tol ultimo Augustus, een jaarlykse rekening,
in voegen voormeld ingesteld zynde, aan den heer Gouverneur
Generaal moeten overgeven, met vertooning teflens van alle,
ter zyner verantwoording voortloopende restanten, waar onder
meede, in een aparte colom, als by een NB. bekend gesteld
zullen moeten worden de zegels, welke op dien datum onder
den collecteur of collecteurs nog per resto onverkogt of verant-
woord berustende blyven, 't geen hun maandelyksche rekening
kan doen zien, om, nadat gemelde generale rekening van den
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ontvanger generaal, ter order van zyn Edelheyd, tegen het boekje
van den heer commissaris en de quitantie boekjes of generale
rekeningen van de parapbeerders zal geëxamineerd en gecon-
fronteerd weezen, vervolgens ter vergadering van haar hoog
Edelens geproduceert en by derzelver resolutie genoteerd en
geinsereert te worden (Dito).

9. Wyders zullen de parapbeerders om de zes maanden
of onder ultimo February en ultimo Augustus te zamen een
generale rekening moeten formeren van de zegels, die zy in
gemelde tyd ter paraphering van den beer commissaris ont-
vangen en weder aan den ontvanger generaal afgelevert hebben,
en dezelve aan den heer Gouverneur Generaal presenteeren,
om tegen het boekje van den heer commissaris en de quitantie
van den ontvanger generaal geconfronteerd te kunnen worden
(Dito).

10. Dierhalven zal, by 't afgaan van een der parapheer-
ders, dezelve verpligt wezen zyn quitantie boekje aan een der
andere over te geven en, by voorkomend sterlgeval, zullen de
overblyvende parapbeerders moeten zorg dragen, dat het boekje
van den aflyvige opgeëischt worde, ten einde daar van gebruik
te kunnen maken in 't doen der voorsz. rekening (Dito).

11. En om alle die geené, welke gebruik van gestempeld
papier maken, te gemoel te komen, wanneer by toeval deze
of geene zegels onbruikbaar worden, zoo zullen de secretarissen
en verdere bediendens der respeclive collegien ler dezer hoofd-
plaats, de notarissen en voorts, zonder uitzonderinge, alle
andere zig met hunne verkladde en dus onbruikbaar geworden
zegels mogen addresseren aan een der secretarissen van de
hooge regering om zoodanige zegels aan den zelve te vertoonen
en over te geven, ten einde door hem vernietigd te worden,
mitsgaders, in stede van dien, te ontvangen een door hem
geteekend certificaat, waar mede zy zich ten dage, als de heer
commissaris meermeid vaceerd om papieren te stempelen, by
zyn Edele in 't generaal gouvernement kunnen adresseren
ten einde een gelyk getal bekwame zegels, in stede van de
vernietigde, te ontvangen, zonder welke bewyzen zyn Edele
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geen zegels, van wat naam dezelve mogten wezen, aan hun
zal afgeven (Dito).

12. Alle de zegels, hoe groot of kleyn dezelve ook mogten
zyn, uitgezondert die, daar franchyn toe gebruikt wordt, zullen
op klein formaat papier gedrukt en 't groot formaat daar en
tegen in 't geheel geëxcuseerd worden; en zal voorts niemand
eeuige zegels mogen gebruiken, die niet, invoegen voormeld,
zullen weezen geparapheert of geteekend (Ordonnancie 26 May
1750).

13. Het regt van voorsz. zegel zal betaald moeten worden
van alle de hierna gespeciGceerde actens en munimenten,
hoedanig, by wie, op welk eene wyze, mitsgaders aan wie
dezelve zullen worden gepresenteerd, ingediend of verleden,
en dat ten alzulke pryze, als in de hier onder gestelde arti-
culen zal worden uitgedrukt, zonder dat ze anders geschreven
zouden mogen worden als op een gezegeld papier ofte gezegeld
franchyn, geparapheert als voren, op poene van 150 ryksd s

voor ieder acte, request, commissie, pas, document, enz., dat
geheel ongezegeld of niet met het daartoe geordonneerde zegel
gezegeld zal zyn, te verbeuren by de gene, die alzulke defec-
tueuse of ongezegelde acten, enz. respective ingesteld of ge-
produceert zullen hebben, in dien den instelder of exhibent
een secretaris, notaris, procureur ofte ander publiek persoon
is, en van 25 ryksd 8 voor andere, te weten, als 't zegel, dat
behoord gebruikt te worden, zelfs niet meer bedraagt, en
anders 't dubbelde van dien (Dito).

14. En zullen eerstelyk alle requesten, placets, supplicatien
en andere, schriftelyke addressen, die gepresenteerd zullen
worden, zoo aan deze regering, als aan den Raad van justitie
dezes casteels, Scheepenen, Weesmeesteren en Heemraden te
dezer hoofdplaats, mitsgaders de respective politique en justitieele
raden op de hoofdkantoren, zoo van de gouvernementen en
directien, als van de commandementen, direct onder Batavia
sorterende, uitgenomen zodanige requesten, als hier onder op
hooger zegel geld gesteld zullen worden, moeten geschreven
zyn op een zegel van 12 stuivers; dog daarentegen die aan
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den kerkenraad, commissarissen van de bank van leening en
die van kleyne gerigts- en huwelykse zaken, mitsgaders Boe-
delmeesteren der onchrislene sterhuizen, scholarchen en de
burger krygsraad alhier, als ook aan de collegien van politie
en justitie op de andere subalterne comptoiren, nevens den
kerkenraad, civiele landraden, Weesmeesteren, scholarchen en
commissarissen van huwelykse zaken op de respective buiten
comptoiren en, met een woord, aan alle verdere collegien, die
eenig gezag of authoriteit hebben of waar aan hy iemand eenige
schriftelyke verzoeken of supplicatien gedaan ofeenige adressen
gemaakt zouden mogen worden, maar hehoeven geschreven te
worden op een zegel van 6 stuivers (Dito).

15. Onder welke verzoek schriften, in 't bovenstaande
articul gemenlioneerd, niet gecomprehendeert zullen wezen
.de navolgende requesten en supplicatien, die alle, zonder
onderscheid, zullen moeten geschreven worden op een zegel
van 5 ryksd 5

, te weten;
om te hebben afdoeninge of conversie van eenige lidei

commis of verband;
om remissie, gratie of pardon;
om brieven van legitimatie;
om ven iam aetatis en veniam agendi;
om sureté de corps ofte continuatie van dien;
om in eenige submissie te worden ontvangen;
om te hebben remis of surcheance van eenige pachtpen-

ningen;
om van eenige wetten, reglen, placalen of resolutien om-

trent zaken van groote importantie te worden gedispenseerd;
om te hebben eenige impuniteit, sauvegarde of saufconduit

voor zich zelfs of voor andere;
om te hebben brieven van inductie, respyt of atterminatie,

beneficie van inventaris, substantieel relief of diergelyke;
om te hebben permissie tot het maken van zitstygers of

speelhuizen aan de kanten van de rivieren en gragten binnen
deze stad en Zuyder voorstad;

om te hebben permissie tot het leggen van bruggen en
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't zetten van hekken voor tuinen en erven buiten deze
stad;

om te hebben privilegie 10l hel oprigten van zuikermolens
en arak branderyen, mitsgaders van kalk-, steen-, polten- en
pannen-bakkeryen;

om te hebhen privilegie tot het bakken van brood of't regt
van het gebruik van een brood bakkery:

om te hebben permissie tot het maken van riolen of water-
leidingen in of uil hel Molenvliet; en laatstelyk:

om te hebben permissie, zoo wel lot hel af breken en weder
optimmeren van een buis builen de Rotterdammer poort,
naast aan de stads buiten barm, als hel leggen van een brug
over de groote rivier;

om Ie hebben permissie tot het zetten van bandongans of
water schuttingen (Resolulie 17 July 1750).

16. Voorts zullen alle brieven of actens van abolitie, gratie,
pardon, suhmissie en generalyk alle andere actens, brieven en
depêches, waar van de requeslen in de even voorgaande
paragraaf zyn geinenlioneerd, moeten geschreeven werden op
zodanige zeguls, als hier onder werd aangeweesen, als:
de actens van remissie, pardon of abolitie 50 rd*
van sureté de corps of continuatie van dien enontfangst

in eenige submissie 50 »

als ook de brieven van legitimatie 50 »

de actens, dan wel extracten uyt de resolutien of notulen,
van afdoening of conversie van eenig fidei commis
of verband in linea collaterali en ook de brieven van
venia aetatis op een zegiil v;m 50 »

de actens, dan wel extracten uyt de resolutien of notulen,
vim remis van pagtpenningen, van afdoening van fidei
commis in de op- of nedergaande linie, van dispensatie
van eenige wetten, reglen, placcalen of ook wel
resolutien omtrent zaken van groote importantie, van
impuuiteyl, sauvegarde of saufconduil voor zig zelfs
of voor andere, beneficie van inventaris, substantieel
relief of diergelyke 25 »
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van privilegie tot het opregten van zuykcrmoolens en
araks branderyen, mitsgaders van kalk-, steen-,
potten- en pannen-bakkeryen 25 rd s

van permissie tot hel maken van rioolen of waterleydin-
aen in hel Molenvliet 25 »

van privilegie om brood te hakken ol' 't regl van ge-
hrnyk van een broodbakkery 25 »

van Ie hebben permissie, zoo wel tot het afbreeken en
weder optimmeren van een huys buylen de Holler-
daminer poort, naast aan de stads huyten bami, als
het leggen van een brug over de groote rivier, op
een zegul van 25 «

de actens, dan wel extracten uyt deresolulien of notulen,
van surcbeance of uytstel der betaling van pagt
penningen 12 »

van veniam ageudi 12 »

van permissie lot het maak en van zitstygers of speel-
huysen voor de buysen aan de rivier en gragten
binnen dese slad en de Zuyder voorstad, etc 12 »

van permissie tot het leggen van bruggen en zetten
van hekken voor thuynen en erven huyten dese stad 12 •

van permissie lot bet zetten van bandongans ol'
walerschutlingen, op een zegul van 12 »

de erf- en donatie brieven van landeryen, op een zegul
van 10 »

en laastelyk de brieven van indictie, respyl ol alter-
minalie, rakende de crediteuren, dan wel de extract
resolulien of notulen deswegen, op een zegul van. . ü »

behoudens nogthans, dal, in reguarde der afdoeninge van
de fidei commissen, zo in de collaterale, als op- en nedergaande
linie, indien deselve in capitaal niet komen te exeedeeren de
waarde van twee duysend rd\ als dan de brieven, dan wel
d'extract resolulien of notulen, dien aangaande Ie dcpecheeren,
maar zullen behoeven geschreven Ie werden op een zegul van
6 rds (Dito, resolutie 17 July 1750 en 18 September 1750 .

17. En zullen ten dien eynde, zo de gedaane versoeken en
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supplicalien, in de l»' 10 paragraaf gemeld, toegestaan werden,
dezelve niet in margine van de gepreseuleerde requesten by
forma van appoinclemenl of apostille mogen geschreven, maar
van die alle moeten g'exlendeert en verleend werden eene
separate acte, extract resolutie of dispositief, waar by gere-
capituleerd zal weiden het versoek, door den suppliant in
deselve requeste gedaan, en, zo verre nodig, ook de middelen
of motiven, daar by g'allegueerd, dan wel, de zaak daar na
zynde, eenlyk een extract uyt de notulen (Dito).

18. Wyders zal het regl van het voorsz. zegul meede
betaald moéten werden van alle commissien, acten en andere
bescheiden, zonder onderscheid of dezelve op pergamenl of
papier zullen geschrceven wesen, van de hier onder volgende
qualiteyten. nllicien. ampleu en andere employen, mitsgaders
daar op vallende verbeeteringen van gagie, zoldy reekening
en derselver register, zo in den dienst der Edele Comp 1' door
ganlsch India en aan Cabo de Goede Hoop, als de burgery te
Batavia in 'I. bysonder, item van alle inlandsche hoofden, oflicieren
en andere hediendens en zulx op zodanige voet en prys, als
breeder aangeloont werd by de ondervolgende

LYSTE.

Eerstelyk: van enkelde politicque qualiteylen. met de daar.
op vallende verbetering, /onder eenige nnip ten of bedieningen
daar onder Ie begrypen:
de acte, daar liy een koopman 10l opperkoopman

werd g'advanceerl, zal moeien werden gescliree ven rds st s

op een zegul van 50 : —

die van hel tweede verband, waar hy zodanig een
gequalificeerde in gagie vcrbeelerd werd, op een
zegul van 5 : —

de acte, inhoudende hel advancemenl van een onder-
koopman 10l koopman, op een zegul van 20: —

en die van hel tweede verband, waar hy denzelven
van / ;»0 è (iü 10l ü.) guldens verheeterd werd,
op een zegul van 2 : —
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de acte, inhoudende de bevordering van een boekhouder rd" sr
10l onderkoopman, op een zogul van 12: —

de ;icte, contineerende hel advancemeni van een
absoluut assistent lm boekhouder, op een zegul van 1: —

de acte, waar l>y een jong assistent tot absolut
assistent verheeterd werd, op een zegul van.... —: 24

de acte, by dewelke een soldaat, malt roos of scheeps-
jongen aan de penne lot jong assistent met f 16
per maand gevordert werd, op een zegul van.... —: 12
Ten tweede: van alle politicque ampten en bedieningen,

te wee ten:
de commissie voor een gouverneur van Amboina,

Banda, Ternateu, Maccasser, Mallacea, Chormandel, rd 3 si
Ceylon of Java's Oostkust, op een zegul van.... 150: —

de acte voor dezelve, op ecu zegul van 100 : —

de acte' voor de secretarissen deezer regeering, op een
zegul van 100 : —

de commissie voor een directeur in Bengalen ofSouratle,
op een zegul van ISO : —

de acte voor deselve, op een zegul van 100: —

de commissie voor een commandeur van Mallabaar,
Sumatra's Westkust, Bantam, Janenapatnam en
Gale, nevens een opperhoofd van Japan, op een
zegul van 100 : —

de acte voor deselve, op een zegul van 80 : *—

de actens voor een ontvanger generaal, opperkoopman
deses casteels, boekhouder en visitateur generaal,
opperhoofd van 't generale soldy comptoir en curator
ad lites, sabandhaar, gecommiteerde lot de zaaken
van den inlander, eerste supercarga op China of
elders, opperkoopman zynde, op een zegul van... 80: —

alle actens of andere bescheyden voor opperhoofden
en residenten van buyten comptoiren, de qualileyl
van opperkooplieden hebbende, op een zegul van. 80: —

van de verdere bedieningen, die door opperkooplieden
bekleed werden, als daarzyn: de secunde perzoonen
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in de respective hoofdplaatsen van de buyten gou-
vernementen en directien, met het commandement
Mallabaar, mitsgaders de dessaves op Ceylon, op rds si s

een zegul van 50 : —

voor opperhoofden en residenten van buyten comptoiren,
direct onder deese hoofdplaats sorteerende, supercar-
gas op China of elders en administrateurs ter deezer
hoofdplaatse, de qualiteyt van kooplieden hebbende, 50 : —

voor opperhoofden, residenten en commissianten van
subalterne buyten comptoiren, mede de qualiteyt
van koopman hebbende, op een zegul van 40: —

van koopmans bedieningen, zoo hier, als op de buyten
comptoiren (uytgesondert die aan 't secretarieele,
negotie of zoldy schryfwerk g'attacheert zyn), item
de binnen-regenlen van het binnen- en buyten
hospitaal alhier, op een zegul van " 30: —

voor de geene, welke hier boven uytgezondert zyn
(die van de visite en het comptoir generaal, nevens
den cassier der kostpenningen alhier daar onder
begreepen), op een zegul van 4 : —

*

voor opperhoofden, residenten of commissianten van de
buyten comptoiren, supercargas op China of elders
en administrateurs te deser hoofdplaatse, de quali-
teil van onderkooplieden hebbende, op een zegul van 25 : —

van de verdere onderkoopman» bedieningen zo bier,
als op de buyten comptoiren, exceplo de secrelary-,
negotie- en zoldy bediendens, op een zegul van.. 20 : —

voor onderkooplieden, welken hier boven uytgezondert
zyn, die van de visite en het comptoir generaal daar
onder begrepen, op een zegul van 2: —

voor hoofden of residenten van subalterne comptoiren,
de qualiteyt van boekhouder hebbende, op een
zegul van ' 15 : —

van de verdere boekhouders bedieningen (excepto die,
welke het secretary, negotie of zoldy werk concer-
neeren), op een zegul van 10 : —
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van de voor uylgezonderde boekhouders bedieningen, rd s st"
op een zegul van — : 3t>
Ten derden: van alle justitieele amplen en bedieningen,

uytgesondert de Raden van justitie deeses casteels, io die
qualileyl bier te lande komende en alhier van extra-ordinaris
tot ordinaris Raad optreedende, nevens de leeden in de jusli-
tieele collcgien op de buyten comptoiren, als:
d'acle, waar by iemand bier Ie lande lot Raad van rd s st"

justitie werd aangesteld, op een zegul van 100: —

de commissie, zoo van den advocaat fiscaal van Indie,
als water fiscaal, ieder op een zegul van 100: —

de actens voor dezelve, op een zegul van 20: —

de acte of ander bescbeyd voor een secretaris van
den Raad van justitie deses casleels, op een zegul
van 80

«lic voor een geswooren clercq van gemelde Raade,
op een zegul van 25: —

die van den adjunct geswooren clercq, op een zegul
van 20 : - —

die van den deurwaarder van den Raad van justitie,
op een zegul van 8 : —

voor een cipier van 's Comp" boeyeu alhier, op een
zegul van 8 : —

voor de secretarissen van justitie, item civiele en
landraden op de hoofdcomptoiren der gouverne-
menten, op een zegul van 10 : —

en die van andere plaatsen, op een zegul van.. .. 4: —

van de geregts bodens en cipiers op de hoofd comp-
toiren der gouvernementen, op een zegul van.... 1: —

en van die op andere comptoiren, op een zegul van —: 24
Ten vierden: van alle militaire fuuctien, zo te paard, als

te voet, ingenieurs en arthillery bediendens, etc:
de acte van een brigadier en hoofd van 's Comp s rd* st"

militie, op een zegul van 150: —

voor een colonel, 't zy Ie paard of te voel, op een
zegul van 100 : —
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voor een luytenant collonel, 'tzy Ie paard of te voet, rd 8 si"
op een zegul van 80

voor een majoor, 't zy Ie paard of te voet, dan wel
van de arlhillery, op een zegul van 60 :

voor een ritmeester of capilain, 't zy van de dragon-
ders, infantery, ingenieurs ol arthillery, op een
zegul van 50 : —

en die van het tweede verband, op een zegul van. 1 : —

van een grool majoor, op een zegul van 80 : —

voor een capilain luytenant, 't zy te paard of te
voel, dan wel van de ingenieurs of arthillery, op
een zegul van 8 : —

van een luytenant, als even gezegd, op een zegul van 5: —

van een cornet of vaandrig, 't zy van de dragonders,
infantery, ingenieurs of arthillery 5 : —

voor een vuurwerker, op een zegul van 1 : —

voor een wagtmeester, sergeant, bombardier, canon-
nier of trompetter, op een zegul van —: 24

en die van het tweede verband, op een zegul van. . —: 12
voor een corporaal, op een zegul van •— ■. \l
en die van het tweede verband, op een zegul van.. —: 6
voor een soldaat ol' tamboer, in den dienst genomen

wordende, op een zegul van —■: 6
en zal voorts ieder acte, waar by een ruyler, dragon-

der, soldaal of tamboer in gagie verbeelerd werd
moeien geschreeven werden op een zegul van... — • G
Ten vylden: van alle functien en employen ler zee, na-

menllyk:
de commissie van een admiraal van de retour viool, rd' sl s

op een zegul van 150: —

de commissie van een commandeur van een retour
vlooi, op een zegul van 100 : —

de commissie, zo voor een commandeur en opper-
equipagimeesler, als voor een commandeur van de
Indische zee. yder op een zegul van.. .... . 100:

de actens voor dezelve,, op een zegul van 50 : —
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de commissie voor een capitain ter zee, op een zegul rd* sts

van 20 : —

de acte voor dezelve, op een zegul van 10 : —

«Ie commissie voor een capitein luytenant ter zee,
op een zegul van 10 : —

de acte voor dezelve, op een zegul van 8 : —

de acte voor een schipper, op een zegul van 12: —

voor een luvtenant ter zee I
op een zegul van 5: —

voor een opperstuurman
voor een onderstuurman, op een zegul van 2 : —

voor bootslieden en verdere deks officiers van 20
guldens en daar loven, 't zy dezelve ten eersten
de volle gagie krygen of by halvering verbeterd
werden, de opperscheepstimmerltiyden en opper-
kuypers, 't zy aan land of op de scheepen be-
scheyden, daar onder begreepen, op een zegul
van — : 24

en die van het tweede verband, op een zegul van.. —: 12
voor bootsmansmaals en andere onder dek-officiers van

14 guldens als boven, de onderschccpslimmerliiy-
den en onderkuypers, 't zy aan land of op de
scheepen hescheyden, daar onder begreepen, op
een zegul van — : 12

en die van het tweede verband, op een zegul van.. —: 6
voor ncn malt roos of jong mattroos, daar voor in

dienst genoomen werdende, op een zegul van.... —•: 6
en na tyds expiratie in gagie verbeeterd weidende.

zal de acte weder moeten geschreeveu werden op
een zegul van — : 6

voor een scheeps jongen of hooplooper, in Indie in
dienst genoomen werdende, op een zegul van.... —: 6

en 10l mattroos met 9 gulden ler maand gevordert
zynde, op een zegul van — : 6
Ten sesden: van alle bedieningen, rakende de chirurgie

en geneeskunde, als:
de actens voor doctoren, practisyns en ehirurgyns,
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winnende ter maand 60 guldens on daar en boven, rds st"
op een zegul van , 12 : —

voor een opperchirurgyn en apothecar, winnende ler
maand 56 guldens en daar en hoven, op een zegul
van 6 : —

voor een chirurgyn en laborant, winnende ler maand
30 guldens, op een zegul van 2 : —

voor een onderchirurgyn, winnende ter maand 20
guldens en daar en boven, op een zegul van.... 1 : —

de acte, waar by iemand uyt de militie of zeevaart
tol de chirurgie gelrokken en tol 14 a 16 guldens
in gagie verhoogd werd, om daar voor zyn lopende
verband uyt, Ie dienen, op een zegul van — : 24

voor een inlandsche chirurgyn, alhier in Indien met
10, 12 en uytterlyk 14 guldens ler maand in

dienst genoomen, op een zegul van —: 24
Ten seevende: van alle de respective werk baasen, haas

kaarlemaker, landmeeters, meesterknegts, mandadoors, gemeene
ambagtsluyden, etc:
de acte voor een fabrycq oi baas ten eylande Onrust. rd* sls

op een zegul van 50 : —

voor de respective werkbaasen, baas kaarlemaker,
eerste en tweede landmeeler, als ook de eerste
meesterknegt der sclieepstiiiiinei lieden ten eylande
Onrust en oppermandadoor in het ambagls quartier
alhier, op een zegul van 20 : —

die van de verdere meesterknegts, op een zegul van 5: —

die van alle mindere ambagtslieden by haar aanstelling
of in dienst neeming, op een zegul van — : 24

en by verhoogiug in gagie, op een zegul van — : 12
Ten agsten: van alle gequalificeerde kcrkelyke perooneu

en mindere kerk- en school bediendens:
een predikant, in gagie verbeelerd werdende, zo hier, rd* sta

als op de onderhoorige comploiren, op een zegul van 2: —

van alle mindere kerk- en schoolhediendens, winnende
50 guldens en daar boven, op een zegul van... 1 : —
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en voor alle, die minder als 50 guldens ter maand rd8 st'
winnen, op een zegul van — : 24
Voorts zullen de g'advnnceerde 'sComp' dienaaren, ia van

de politie, mililie, als zeevaart en alle andere beroepen, gehou-
den weesen voor het opmaken en inboeken van haare acten,
ten behoeve van de suppoosten van de secretary en soldy
coniploiren in India en aan Cabo de Goede Hoop, te contri-
bueeren, als volgt:
de pcrzoonen, welkers actens op zeguls van 6 en 12

stuyvers geschreeven zyn. ten behoeve van de rd' siß

seerelary en soldy bediendens, yder 6 ol' te samen —: 12
die, welkers actens geschreeven /.yn op een zegul

van 24 stuyvers, ten behoeve van de secretary
12 en ten behoeve van de soldy bediendens
gelyke 12 stuyvers of te samen — : 24

die, welkers actens geschreeven zyn op een zegul
van 1 rd8 en daar en boven 24 stuyvers of Ie samen 1: —

die welkers actens geschreeven zyn op een zegul
van 5, 6 of 8 rd s

, een ryxd'' of Ie samen 2: •—
die, welkers actens geschreeven zyn op een zegel

van 10 rd8
, twee rd s of te samen 4: —

Dog de geene, welkers acten op hooger zeguls gesteld zyn,
werden ten deesen reguarde niet bepaald, maar zulx overgc-
laaten aan haar eygen discretie, mits egter niet minder dan
twee ryxd8 betaalende aan de bediendens van de secretary en
even veel aan die van hel soldy comploir.

Dog alle de geene, welkers acten geschreeven zyn op zeguls
van minder als een rd r

, werden van de contante betaaling van
dit salaris en van bet zegul geld beyde g'excuseert, zullende
met het een en ander op hunne zoldy reekeningen moeten
werden belast door die hel incumheert, en het gemelde salaris
vervolgens per ordonnantie uyt 's (lomp* cassa ontfangen werden.

En werd dierhalven de bediendens van de respectivc
secrclarycn en zoldy comploiren by deesen ten nadrukkelykslen
g'interdiceert van persoonen, welkers actens geschreeven zyn
op zeguls van een rd' en daar hoven, eenig meerder als het
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voorenslaaude expeditie en inboekgcld, en van die, welkers
aclens op zeguls van minder als een nl' gesteld zyn, cenige <lc
minste contante botaaling Ie Deemen, onder wal naam of
pretext het weesen mogte, sub poene van zodanige ainende, als
hier vooren, § 13, op de Iransgressien deeser ordonnantie door
publicque persoonen in hun amp.t gesteld is en arbitraire
correctie daar en booven: synde die van de generale seeretary
alhier egler van dit verbod, met relatie tot seekere amplen
en qualileylen, volgens resolutie van 31 Oclober 1752 g'exi-
meerd, mits zy zig slipt aan de daar by te vinden bepalingen
komen te binden.

Ten neegende: van alle burger officianten en bcdiendens Ie
Batavia (alleen uytgcsoiulert de burger collegianten en de
oifieicren der burgery), als ook van 'sComp" dienaaren, die
burgers worden;
de commissie voor den Baljuw en Landdrost zal rds sts

moeten geschreeven worden op een zegul van... 100 :

de acte ofander bescheyd voor een secretaris van Schee-
penen en die van Weesmeesleren op een zegul van 80 : —

voor een administreerend hoofd participant van de
amphioen socieleyt en een slads vendumeester
op een zegul van 50: —

voor een secretaris van Heemraaden. cassier van de
bank van leening, de secretaris en boekhouder van
de bank van leening, secretaris van commissarissen
van kleyne geregls en huwelykse zaaken en die van
lloedelmeesleren der onclirislene sterl'huysen op
een zegul van ■ 20 : —

voor een gesworeu clercq van Scheepenen op een
zegul van 25 : —

voor een cassier, item den secretaris en boekhouder
van de amfioen socieleyt, op een zegul van 25:—

voor een gesworen clercq van Weesmeesleren, op
een zegul van 12

voor een gcreglsboode van Scheepenen en een eerste
bode van Weesmeesleren, op een zegul van 8;
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voor een bode van Heemraaden, van commissarissen
van de bank van leening, van commissarissen van
kleyne geregts en buwelykse zaken en van Boedel-
meesteren, item de tweede of adjunct bode van rd' sl s

de weeskamer, op een zegul van 6 : —

voor een cipier van de burger boeyen op een zegul van 8: —

hel extract uyt de resolutien of notulen, waar by
een advocaat aangesteld of g'admitteerd werd, op een
zegel van 50 : —

het extract uyt de resolutien of notulen, waar by
een notaris gecreëert of g'admitteerd werd onder de
gemeente te mogen practiseeren, op een zegul van 25 : —

het extract uyt de resolutien of notuien, waar by een
procureur werd aangesteld, op een zegel van.... 20: —

de acte of ander bescheyd voor een stads apothecar,
op een zegul van 50 : —

voor een makelaar, op een zegul van 10: —

voor een waagnieester, op een zegul van 10 : —

voor een keurmeester van kalk en steen, op een
zegul van 10 : —

voor een keurmeester van goud en zilver, op een
zegul van ■ " ' 10 : —

voor een ykmeester van maaten en gewigten, op
een zegul van 10 : —

voor een taxateur van vaste goederen en rooymeesler,
op een zegul van 10 : —

voor een verhuurster van rouwmantels, op een zegel
van 12: —

voor een afslager vau de vismarkt, op een zegul van 10: —

voor een opsiender van de ryst bazaar, op een zegul van 10 : —

voor een stadsdrukker, op een zegul van 10 : —

voor een opziender van 't afkomend beestiaal, op
een zegul van 10 : —

voor een keurmeester van't beestiaal, op een zegul van 10: —

voor een binnen-regent van het lasarus huis of van
het armbuys, op een zegul van 10: —
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voor een binnen-regenl van 't Chineese hospitaal, op rd s sts

een zegul van 10: —

voor een biunen-mocder van liot weeshuys of vrouwe
iugthuys, op een zegul van 10 : —

vooreen eerste commissaris of hoofd der prauwvoerders,
op een zegul van . . 10 : —

voor de onderhorige opzienders, op een zegul van . . 4: —

voor een burger vvaglmeesler, op een zegul van.... 4 : —

voor een aanspreeker, op een zegul van 4 : -

voor een stads vroedvrouw, op een zegul van 1 : —

de vrybrief of acle, waar by een dienaar van de
Gomp e in burger vrydoni werd gesteld, werd
geschreeven op een zegul van vyf en twintig rd',

25 : —

dog, indien de zodanige maar inlands soldaat ol'mal-
Iroos geweest zy, zal by kunnen volstaan meteen
extract notul van bel geresolveerde wegens zyn
ontslag, geschreeven slegls op een zegul van ses
stuivers, zegge — : G
zonder expeditie geld.
Ten thiendeu: van alle zoldy reekeningen, die jaarlyks afge-

sloten werden en als dan te vooren staan, te weelen:
een soldy reekening, waar op te vooren staal 1000

guldens en daar boven, sal moeten geschreeven rd' st5

werden op een zegul van 1 : —

een van 500 tol beneeden de 1000 guldens, op een
zegul van — : 1 2

een van 100 tot beneden de 500 guldens, op een
zegul van —: 6
Dog zal 10l de zoldy reekening, waar op minder als een

hondert guldens Ie vooren slaat, item die van de genieene
zeevarende en militairen, geen zegul behoeven gebruykl Ie wer-
den, maar in dies sleede op de plaats, daar anders bet zegul
gedrukl werd, moeien gesleld werden L. S. door den geenen,
die deselve vervaardigt, welke daar onder ook zyn naam /.al
moeten stellen.
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Ten clffden : van alle zodanige registers van zoldyen, als met
procuralie na 't vaderland versonden werden:
een register, waar van de Ie vooren staande zoldyen

2000 guldens en daar hoven komen Ie beloopen, rd s sr
zal moeten geschreeven werden op een zegul van '2 : —

een van 1000 guldens en daar boven, op een zegul van 1: —

een van 500 guldens en daar boven, op een zegul van —: 24
een van 100 guldens en daar boven, op een zegul van - :12
zullende voorts alle verdere registers van de te goed

slaande soldyen, minder dan 100 guldens hedraa-
gende, moei uu werden geschreeven op een zegul win —: 6
En onder voorsz. regislrrs ook gereekent werden de lieenlien

ooi enkelde zoMy reekeningen naar het vaderland over te
maaken. waar op hondert guldens of daar en hoven te goed
is, en daar toe dien volgende deselve zeguls gebruikt werden.

Ten twaalfden: van alle zodanige (pialiteyten en eerlilulen.
als waar meede de inlandse hoofden en regenten in de landen
van Jaceatra, Priang, Sumanap en Madura door d'Edele
Comp'' vereerd, mitsgaders van de geene, die op Java's Oostkust
door de inaalsehappy aangesteld of geapprobeerd werden, item
van de officieren der Chineese natie:
de acte van een pangerang zal moeten geschreven rds sts

werden op een zegul van 125 : —

van een radeen adipatli, ario en tommongong op Java's
Oostkust, op een zegul van 100 : —

de acte voor deselve in de Jaccalrase bovenlanden, op
een zegul van ■ 80 : —

die van een ingebey, demang en ranga op Java's
Oostkust, op een zegul van 75 : —

de acle voor dezelve in de Jaccatrasche bovenlanden,
op een zegul van. 60 : —

die voor een capilain Chinees alhier, op een zegul van 100: —

voor een capilain Chinees op Samarang, op een zegul
van 75 : —

voor een capilain Chinees op Soerahaya of Cheribon,
op een zegul van 50 : —
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voor een luyteuant Chinees op Batavia, op een zegul rd' sV
van 50 : —

voor een luylenanl Chinees tot Samarang, op een
zegel van 50 : —

voor een luylenanl Chinees op andere plaatsen, op een
zegul van 12 : -

Ten dertienden: van de inlandsche militaire officieren, zo
Christenen, als Mahomelaanen:
de arte voor een capilain zal moeien geschreeven rds si*

werden op een zegul van 10 : —

die van een luyteuant, op een zegul van 8 : —

en van een vaandrig, op een zegul van 6 : —

(Dito, resolutie 28 September 1750 en 3 February 1756,
5 July 1759).

19. Egter zal omtrent de bewysen van bedieningen deese
distinctie werden in agt genomen, dat iemand, die uyt een officie
werd verplaatst in een ander, waartoe geen hoogerqualiteyt slaat,
dog waar van het bevvys egter, volgens de voorsz. lyste, op een
hooger zegul moet werden g'expediecrt, eenlyk zal werden verleent
een bewys op een zegul, zo groot als het different, als by voorbeeld:
dat een opperkoopman, die gesteld werd in een

bediening, welkers bewys, indien hy by zyn aan-
stelling liuylen employ of in een minder qualiteyl
vvaare geweest, zou moeten werden vervaardig! rda st"
op een zegul van 80 : —

genoomen wordende uyt een opperkoopmans functie,
waar van het bewys mort werden geschreven op
een zegtd van 50: —

dan maar een bewys zal g'expedieerl werden op een
zegul van öO : —

Maar dat het bewys van iemand, die uyt een bediening
verplaats! werd in een ander, lot welkers bewys een minder
zegul staal, ernelyk zal behoeven geschreven te werden op
een zegul van twaalf stuyvers.

Wel verstaande, dat zulx niel applicabel is opdegeene, die
wel bevoorens in een andere functie van dezelve qualiteyl
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g'employeert, dog len tyde hunner aanstelling buyten emplooy
zyn geweest, die hel volle zegnl geld, l>y de ordonnantie ge-
statueerd, zullen subject zyn en blyven (Dilo, 6 December 1751).

20. Inselvervoegen zal, len opzigle van de actens van be-
vordering, werden in agt genoomen, dat de zodanige, welke
aan Cabo de Goede Hoop met halveering van gage op de
retour-scheepen weiden aangesteld, hunne actens bekomen op
ongezeguld papier (Dito).

21. Belangende de geregts zaken, nevens al hel geen
daar toe relatie heeft, zal, ingevolge hel geresolveerde in Rade
van Indien op den 19'n November des jaars 1745 nopens hel
v< >orsch reeven zegul het ondervolgende moeten g'observeert en
nagekomen, mitsgaders door de secretarissen, geswooren clerc-
quen en andere g'authoriseerdens van derespective regtbanhen,
zoo op Batavia, als de buylen comploiren, van geene litiganten
ol' andere perzoonen eenige papieren, hoedanig deselve ook
zouden moogeu weesen gcnaamt, overgenoomen of ontfangen,
dan wel inleegendeel aan haar mogen afgelangd werden, als
die behoorlyk op het daar toe g'ordonncerde zegul geschreeven
zyn, op de poenaliteylen, § 15 gestatueerd; uytgesonderl nogtans
zodanige papieren, dewelke van persoonen, die de regter goed
vind, dat gratis zullen werden bediend, overgcleevert of aan
dezelve ler contrarie afgelangd werden, maar zal als dan op
de plaats, daar andersints het zegul werd gedrukt, moeien
geschreeven zyn pro Deo (Dito).
• 22. En zullen dien volgende alle schriftuuren en documenten,

die in regten overgegceven werden, als: van eysch, antwoord,
replicq, duplicq, inlendilh, memoricn, advertissemenlen, re-
prochen, salvatien en generaalyk alle schriftuuren, van welke
benaming of nature dezelve ook zoude mogen wesen, geene
uytgesonderl, die parlhyen tot heweering van haare zaaken
en tot informatie van den regter zullen willen overleggen,
moeien geschreeven werden op een zegul van 12 sluyvers (Dilo).

23. f.elyk ook de copyen, die van alle deselve werden
gemaakt en afgegeeven, yder van dien moeien geschreeven
zyn op een zegul van ses stuyvers (Dito).
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PLAIiiT-BOKK DF.F.L IX. '20

25. Voorts zullen de eersle biljetten van cilatien en dag-
vaardingen in rauwactie, mitsgaders van arrest of gy/elinge en
wyders alle eersle citatien tot presentatie van eenig feyt, van
wat naam of naluure die zoude mogen weezen, het zy voor
welk een bank, regter ofte vierschaar iemand zyn parthy komt
te dagvaarden, geene uylgesondert, namenllyk in zaken van
tagtig rd s en daar hoven, moeten weesen geschreeven op een
zegul van twaalff stuyvers (Dito).

28. Maar, zo de zaaken niet komen te exeedeeren de somma
van tagtig rd% zo zullen als dan deselve eerste citatien moeten
werden geschreeven op een zegul van 6 stuyvers (Dito).

26. En zullen verder na de eersle citatie geene zaaken,
om dezelve in lile Ie vervolgen, op eenige rollen mogen werden
gepresenteerd, tot hoedanigen termyn het zelve ook zoude
mogen geschieden, of zal daar van alvoorens op de daar toe
geprefigeerde lyd ter secretary moeten werden overgeleevert
eene cilatie hy forma van presentatie, gesteld op een zegul van 6
sls , op poene, dal geene van alle zulke citatien of presentatien ter
sectelary gebragt, aldaar ingeschreeven, door de deurwaarders
of Lodens besteld, dan wel ter rolle zullen opgeleeseu moogen
werden, als die invoegen voorsz. zullen weezen gezegult (Dito).

27. Alle citatien van getuygen, item alle acten van
inlhimalic en specialyk meede die aclens, waar by parthy
gedagvaard word om by het hooren van getuygen present te
zyn en daar tegens contra interrogatorien te konnen overleggen,
zullen op een zegul van 6 stuyvers moeten werden geschreeven
(Dito).

28. Alle libellen, zonder onderscheyd, van wat name of
nature en hoe kleyn deselve ook souden mogen weesen, het zy
dat die eysch of antwoord, dan wel eenige verzoeken, relieven,
exceptien, presentatien of iets anders komen te begrypen of
dat deselve gedaan werden over de presentatie van eenig
feyt ofte tot refutatie van eenige provisie, zullen moeten gesteld
weesen op een zegul van ses stuyvers (Dito).

29. Zo als meede de minuten van alle deGnitive sententien,
vonnissen en uytspraken, daar onder ook begreepen de vonnissen
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of uylspraken in cas van preferentie, zullen moeten weesen
geschreeven op een zegul van twaalff sluyvers (Dito).

30. Dog ten reguarde van alle interlocutoire of provisioneele
sententien, vonnissen of uytspraken zullen de minuten van
deselve moeten geschreeven werden op een zegul van halff
zo veel geld, als ten opzigte der minuten van definilive sententien,
vonnissen en uylspraken is gedecreteerd geworden (Dito).

31. Alle relasen van deurwaarders en geregts bodens,
actens van interpellalien, sommatien, gyzeling, arrest, publicatien
en afleesingen (Dito),

32. Item generalyk alle andere of verdere actens, tot regtsge-
dingen en den dienst van voorsz. deurwaarders en geregtsliodens
behoorende, zullen yder moeten weezen geschreeven op een
zegul van ses sluyvers; en zullen dien volgende geen twee of
meer diergelyke relaasen ofte acten van executie op een zegul
te saamen gevoegd of agter den ander gesteld, maar yder
van dien separatelyk op een zegul moeten werden geschreeven
(Dito).

53. Invoegen als ook niemand, uyt kragte van een nolul
of sententie, dan wel vonnis of preferentie, concurrentie of
andersints, uyt wat hoofde het ook zoude mogen weesen,
van de secretarissen, geswoore clercquen en andere g'autho-
riseerdens of sequeslers eenige penningen van liligante of
insolvente hoedels zal mogen heuren of onlfangen, als op een
quilanlie, geschreeven vvesende op een zegul van 6 stuyvers
en zonder dat twee of meer quitantien op een zegul te samen
gevoegd of agter den ander geschreeven zullen mogen werden,
als moetende ter contrarie yder van dien afsonderlyk op een
zegul geschreeven weesen (Dito).

34. De permissie briefjes om te trouwen, aan 's Comp'
dienaaren, zo hier, als op de huyten comptoiren, door Wees-
meesteren aan derselver pupillen veileend werdende, als ook
de bescheyden, die de weeskamer alhier aan andere geeft, dat
zy met haar niets uytstaande hebben, moeten geschreven wer-
den op een zegul van 6 stuyvers (Dito).

55. Inselver voegen zullen alle permissie briefjes, die
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door Boedelmeesteren der onchrislen sterfliuysen ofte den capi-
tain der Chineese natie aan Cliineesen verleend werden om
naar derselver coslume te mogen trouwen, moeten geschree-
ven worden op of daar aangeliegl werden een zegul van 12
stnyvers, als de bruydegom een gemeen man is, maar een
officier zynde, een zegul van een rd r (Dito).

56. Aan commissarissen van liuwelykse zaken zal, zo wel
door 's Comp" dienaaren, als burgers, zonder onderscheyd, mon-
deling aanteekening der gebooden of proclamalieii mogen ver-
zogt, maar vervolgens zal aan de bruydegom en bruyd op een
zegul van 6 stuyvers moeten afgegeeven werden een extract
uyt de resolutien van voorsz. commissarissen of andere per-
soonen, invoegen voormeld gequalificeerd zynde, waar by
consleerd, dat de versogte aanteekeninge der gebooden aan
haar lieden is geaccordeerl geworden (Dito).

57. Zo als meede alle aclens en atlestalien, dal de drie
huwelykse geboden of proclamatien in de kerken of elders zyn
afgekondigt of dat yemand wellelyk is getrouwt, yder zullen
moeten gescbreeven werden op een zegul van 24 stuyvers,
en zulx op een boele van 150 ré*, te verbeuren ten laste van
de geene, die zodanige acten van huwelykse geboden zonder
het voorsz zegul komen uyt te geeven, als ook van 25 rd s

voor die perzoonen, die haar in eenige maniere met de voorsz.
ongezegulde actens zullen willen behelpen (Dito).

58. Ook zullen alle extracten of bewysen uyt de doop-,
kerk-, school- en doodboeken moeten gescbreeven werden op
een zegul van 12 stuyvers (Dito).

59. Alle particuliere scheepen, jonken en chialoupen of
andere vaartuygen, hoedanig ook genaamt, die van Batavia,
Java en Cheribon na de revier van Siac navigeeren, zullen
moeien hebben een behoorlyke pas, gescbreeven op een zegul
van 100 rd°, gelyk ook die van Balavia naar de West van
India, China, Macao en Tonquin vertrekken, op een zegul van 5
rd8 en naar Siam, Cambodja, Pegu, Arrakan, Padang, de groote
Oost, Malacca, Timor en andere binnen vaarwaaters, op een
zegul van twee rds : maar die naar Java's Noordoostkust,
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Bantam en Cheribon en van daar terug herwaarts willen, op
een zegul van 24 stuyvers ofte een halve rd r cnde zulx op
poene van een amende van 25 rd% te verbeuren by den eyge-
naar, dan wel den schipper of anachoda van zodanig een
schip of vaartuyg, als men bevinde mogle van hier na de
voornoemde plaatsen te vaaren zonder van een behoorlyk
gezegulde pas voorzien te weesen, en van een hondert en vyf-
tig rd s voor den geenen, die een pas zonder het gerequireerde
zegul vervaardigt heeft (Resolutie 9 May 1752 en 28 April
1761).

40. En zal van gemelde passen geen verder gebruyk mogen
werden gemaakt als voor de enkelde togt, waar voor dezelve
versogl en verleend zyn (Dito).

41. Wanneer het gebeurt, dat aan deese of geene werd
gepermitteerd een jonk of ander vaartuyg direct uyt China
naar Banjermassing ten handel te laaten vaaren, zal daar van
g'expedieert werden een patent, gesehreeven op een zegul
van een hondert rds (Dito).

42. Alle scheepen, jagten en andere vaartuygen, onder-
daanen van den Nederlandschen slaat loebehoorende en nieuw
aangebouwt zynde of de eerste maal voor haare reekening
in zee gaande om naar andere plaatsen als Java's Oostkust,
Bantam en Cheribon te navigeeren, zullen, boven de hier vooren
gemelde pas, zig eens voor al moeten voorsien van een
behoorlyke zeebrief, gesehreeven op een zegul van 20 rds

,

ndien zodanig schip of vaartuyg een hondert lasten groot
is en, van mindere groote zynde, pro rato, op een poene van
drie hondert rd s

, te verbeuren by den eygenaar of de eyge-
naars van zoodanige scheepen of vaartuygen, die bevonden
zullen werden zonder zeebrief te navigeeren (Dito).

45. Gelyk ook de passen, die den sabandhaar alhier gewoon
is te verleenen aan houthaaldeis, visschers, steenhaalders en
diergelyke vaartuygen voor den tyd van ses maanden, voortaan
zullen moeten gesehreeven werden op een zegul van 12
stuyvers (Dito).

44. Zo als meede van nu af, buyten 'sComps dienaaren,
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geene passagiers met voorsz. particuliere scheepen en andere
vaartuygen, van Batavia naar andere plaatsen als Java's Oost-
kust, Bantam en Cheribon willende of van andere 's Comp s

comptoireu herwaarts komende, zullen mogen overvaaren,
ten zy ieder passagier voorsien is van een behoorlyke pas,
alhier en op alle plaatsen, daar sabandhaars zyn, doordeselve
en op buyien comptoiren, «laar geene sabandhaar* zyn, door
den fiscaal ofle andere bediendens, daar toe gpsleld, ondertee-
kent en geschreeven op een zegul van 12 sluyvers, en zulx
op poene van 25 rd», te verbeuren by den schipper, supercarga,
stuurman, anachoda of ander hoofd van gedagte scheepen of
vaartuygen voor yder passagier, die hy, sonder van eene behoor-
lyke pas, invoegen voormeld, voorsien te zyn, zal meede nee-
men en overvoeren (Dito).

45. Wyders zullen ook voortaan de minuten van alle obli-
gatien, die voor een secretaris, notaris, geswooren clerq of
andere, daar toe gequalificeerde perzoonen gepasseerd werden,
indien dezelve geen hondert ryxdaalders bedragen, moeten
geschreeven werden op een zegul van ses stuyvers;
die van een hondert rds en daar boven, tot 250 rds st5

ryxd s inclusive, op een zegul van —: 12
die van meer dan 250 rd- tot 500 rds inclusive, op

een zegul van —: 24
die van meer dan 500 tot 1000 rds inclusive, op

een zegul van 1 : —

die van meer dan 1000 tot 2500 rd s inclusive, op
een zegul van 2 : —

die van meer dan 2500 tot 5000 rd8 inclusive, op
een zegul van 4 : —

van meer dan 5000 tot 10000 rd 8 inclusive, op een
zegul van 8 : —

en die welke 10000 rds excedeeren, op een zegul
van 12 : —

op poene van de amende, hier vooren onder § 13, en dat
daar en boven op zodanige ongezegulde of qualyk gezegulde
minuten dan wel de grossen, daar van uytgegeeven, geen regt
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gedaan, nog aclie g'institueerd zal mogen werden, voor en al
eer het voorsz. defect gepurgeert en het gerequireerde zegul
met hehoorlyke superscriptie daar omme geslagen of aangehegt
zal zyn (Dito).

46. Ook zullen eenelyk de onderhandsche ohligatien, die
maar een hondert ryxd s of minder bedragen, van het zegul
regt in 't geheel vry zyn en aan alle, die deeze somma aan
capitaal Ie boven gaan, by derzelver exhibitie in judicio moeten
gehegt of daar omme geslaagen werden zeguls, de helfte van
de voorsz. somma, voor alle nolarieele obligatien bepaald,
importeerende, sub poene, dat op ongezegulde of qualyk gezegulde
onderhandsche obligatien insgelyks geen regt gedaan zal mogen
werden, voor en al eer het voorsz. defect gepurgeert en het
gerequireerde zegul met behoorlyke superscriptie daar omme
geslagen of aangehegt zal weesen (Dito).

47. De minuten der koopbrieven van vaste goederen,
Scheepenen, Weesmeesteren en Heemraaden kennissen zullen
van het zegul g'excuseert, maar de secretarissen, geswore
clercquen of andere, daar toe gequalificeerde persoonen, gehouden
zyn daar van aanstonds een gros of principaal instrument uyt te
geeven, van de koopbrieven op zodanige zeguls § 45 van de mi-
nuten en nolarieele obligatien gesegt is, en van Scheepenen, Wees-
meesteren, Heemraaden, banken en amphioen sociteyts kennissen
of actens van verhypoteecquering op zeguls, twee maal zo veel
bedragende, te weelen:
een Scheepenen, Weesmeesteren of Heemraden ken-

nisse, geen honderl rd s bedragende, op een zegul rd s sls

van — : 12
die van hondert ryxd" en daar en boven lot twee

hondert en vyflig rd 9 inclusive, op een zegul van. . — : 24
van boven de 250 rds tot 500 rds inclusive, op een

zegul van 1 : —

van boven de 500 rd s tot 1000 rd5 inclusive, op een
zegul van 2 : —

van boven de 1000 rd5 tot 2000 vyff hondert rds

inclusive, op een zegul van 4 : —
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van boven de 2500 rd 9 tot 5000 rds inclusive, op rd s si8
een zegul van 8: —

van boven de 5000 rd s tot 10000 rd s inclusive, op
een zegul van 15: —

en die welke 10000 nl s surpasseeren, op een zegul
van 25 : —

(Dito).
48. Zo als mede alle huur cedullen van huysen, thuynen,

landen, scheepen en andere inineubilaire goederen, die voor
een secretaris, notaris of ander publicq perzoon werden
verleeden, indien alle de jaaren of maanden huur, daar inne
begreepen, te samen bedragen: rd s sts

beneeden de 100 rd", op een zegul van — : 6
va» 100 en daar en boven tot 250 rd s inclusive, op

een zegul van —: 12
van meer dan 250 tol daar boven tot 500 rd s inclusive,

inclusive, op een zegul van —: 24
van meer dan 500 rds en daar boven, tot 1000 rd*

op een zegul van 1 : —

En zo verder, als § 45 van de minuut obligatien gesegt is,
zonder dat op de oude huurcedullen, na de expiratie van den
gecontracteerden tyd, eenige huuren zullen mogen werden
gecontinueerd en geprolongeert, alles op de poene, tegens de
contraventeurs bier vooren onder § 15 gesteld (Dito).

49. Aan de huurcedullen, onder de hand verleend werdende,
zal, by derselver exhibitie aan eenige regtbank of collegie, een
zegul van gelyke groote, als hier boven van «Ie notarieele
gezegt is, met behoorlyke superscriptie gehegt of daar omme
geslagen moeten werden, zullende de huuren, waar van geen of
geeu behoorlyk gezegulde huurcedullen werden geproduceert,
verstoken zyn van 't regt van preferentie en legaal hypoteecq
op de goederen, in 't huys van den huurder bevonden, ten
waare de huur minder als sestig rd s in 't jaar ofte vyftig
rd8 ter maand mogte bedragen, wanneer zy de preferentie
zal behouden, schoon daar van geen huurcedul gepasseerd
waare (Dito).
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50 Van alle huwelykse voorwaarden, die voor een secretaris,
notaris, geswoore scrib:» of ander publicq perzoon werden
gepasseert, zullen de minuten, indien een van beyde de
contrahenlen of de contrahenten reciproce daar by in eygendora,
vrugtgebruyk of op eenige manieren geadvantageerd komt
of komen te werden, te saamen ten bedraagen van 100 rd s

en daar boven, moeten geschreeven weesen op een rd s sts

zegul van '2 : —

maar de donatien, giften en andere advanlages van
beyde de contrabenten komende te beloopen drie
duysend rd 8 en daar boven, op eeit zegul van. ... 6 : —

dog deselve advantages wedersyds te samen komende
te monteeren een somma van 6000 rd s en daar
boven, zal voormelde minute als dan moeten weezen
gesteld op een zegul van 12 : —

51. Waar benevens ook alle inventarissen, memorien,
specificatien en alk andere acten, waar toe de voorsz. buwelykse
voorwaarden relatief zullen weesen, voor een notaris of ander
publicq perzoon gepasseerd werdende, moeten geschreeven
werden op een zegul van twee rd s

; dog, zo wanneer de ad-
vantages, die wederzydse contboralen komen te bedingen, niet
in de huwelykse voorwaarden, maar in een acte apart, daar
toe voorsz. huwelykse voorwaarden zyn relatief, zullen weesen
g'expresseert, zullen de voorsz. huwelykse voorwaarden op
een zegul van een rd r geschreeven en tot de gemelde acte,
indien mèede voor een notaris of ander publicq persoon ge-
passeerd werd, zodanige zegul gebruykt moeten werden, als
hier vooren ten aansien der voorsz. advantages in de huwelykse
voorwaarden is geordonneert (Dito).

52. Voorts zullen van de gemelte huwelykse voorwaarden,
voor een publicq perzoon gepasseerd, uyterlyk binnen den tyd
van drie maanden na het passeeren van dezelve aan ieder van
de principaale contrahenten moeten werden uytgegeeven een
behoorlyk gros, geschreeven zynde op een zegul, bedragende het
vierde part van het geene, daar op de minute zal weesen verlee-
den, en dus die, waar van de minute op ses rd s geschreeven is,
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op een zegul van 2 rds
, vermils 'er geen zeguls van een en

een halve rds zullen weesen, met een korte aanhaaling van het
zegul. waar op tleselve minule geschreeven is, op poene van
150 rds

, te verbeuren by den secretaris, notaris, geswoore
clercq of andere, daar toe geqnalificeerde perzoon, die de
gemelde grossen binnen den voorsz. tyd in de hoven geciteerde
forma niet opgemaakt en aan de respective contrahenlen zal
overgfdeevert hebben; dog zullen, onvermindert het hier vooren
aangehaalde, alle huwelykse voorwaarden, daar by iemand
eene filiale portie of kinds gedeelte werd gemaakt of een
onsekere somma toegevoegd, geschreeven moeten werden op
een zegul van 4 rd s (Dito).

83. Wyders zullen aan de huwelykse voorwaarden en
daar toe relative aclens, die niet voor publicque persoonen,
maar onder de hand werden gepasseerd, by exhibitie derselve
by eenige reglbank of collegie, moeten gehegt of daar omme
geslagen werden zodanige zeguls, als volgens § 50, 51 en 52
tot diergelyke instrumenten, notarieel of publicq gepasseerd
werdende, gesteld zyn, op een poene van 25 rds

, te verbeuren
by de particulieren, welke diergelyke, onderhands gepasseerde
actens zonder zegul of met een zegul, niet van de bepaalde
groote zynde, by eenige regtbank of collegie mogten overleggen.

En zullen wyders ook van de voorsz. contracten onderhands
moeten werden gemaakt twee eensluydende en behoorlyk onder-
leekende principaalen, een ieder van dien op zodanigen zegul
geschreeven, dan wel daar aan, by exhibitie aan eenige regtbank
of collegie, zodanige zegul gehegt of daar omme geslagen
moeten werden, als waar op de minuten van de publicque of
nolarieele voorwaarden hier boven zyn getaxeerd (Dito).

54. Alle minuten van testamenten, codicillen en alle andere
soorten van uytterste dispositien, mitsgaders van alle gif-
ten, annotatien en andere acten, daar toe deselve testamenten,
codicillen en andere uyterste dispositien haar komen te referee-
ren of die by den teslaleur uyt kragte van reservatoire of andere
clausule, in testamenten, codicillen of andere uyterste disposi-
tien geinsereert, werden gemaakt, moeten werden gesebreeven
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op een zegul van een rdr
, als des testateurs of comparants

boedel geen 2000 rd a uyterlyk bedraagt, dog meer dan 2000
rd8 importeerende, op een zegul van 10 rds ; en zullen dierhal-
ven alle secretarissen, notarissen en andere publicque per-
soonen, tot het passeeren van zodanige instrumenten geautho-
riseert, gehouden weesen by het passeeren van de voormelde
aclens de testaleurs of comparanten wel duydelyk af Ie vra-
gen, of derselver boedel niet boven de 2000 ryxd s uytterlyk
kome te bedragen, en van het declaratoir van den teslaleurof
comparant desweegens by zodanige actie mentie maken (Dito).

55. Dog van beslotene testamenten, codicillen en andere uyt-
terste disposilien zullen alleen de superscriptien behoeven
geschreeven te werden op zodanige zeguls, als in de even
voorgaande § naar het vermogen der comparanten zyn bepaald,
en zal dierhalven hier omtrent ook deselve vragen en annotatie
plaats hebben, mitsgaders op qualyk gezegulde, besloolene
testamenten, codicillen en andere uytterste dispositien geen regt
mogen gedaan worden, alvoorens liet defect gepurgeert en het
gerequireerde zegul daar aangehegt of omme geslagen zal
weesen (Dilo).

56. Verders zullen alle reekeningen van weeskamers, voogden
of curateurs en voorts van alle andere, daar by eenige gemeene
administratie ontfangen en uytgegeven zal werden, verantwoord
ende verreekenl, uytgezondert die, rakende insolvente boedels,
waar toe, zonder onderscheyd, maar een zegul van twaalff
stuyvers zal behoeven gebruykt te worden, moeten werden
geschreeven op zodanige zeguls, als hier onder werden ge-
specificeert, te weeten:
daar de ontfang en de uytgave te zanien boven d' 100 rd s st s

rds tot beneeden 400 rd 8 bedragen op een zegul van —: 12
van 400 tot beneeden de 1000 rd s

, op een zegul
van — : 24

van 1000 tot beneeden de 2000 rd", op een zegul
van I :

van 2000 tot beneeden de 5000 rd 8
, op een zegul

van 2 : —
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van 5000 tot beneden de 5000 rds
, op een zegul rd 8 sts

van 3 : —

van 5000 tot beneeden de 10000 rd8
, op een zegul

van 5 : —

van 10000 tot beneedeu de 15000 rd 8
, op een zegul

van 10: —

van 15000 tot beneeden de 20000 rd8
, op een zegul

van 15: —

van 20000 lot beneeden de 50000 rd 8
, op een zegul

van 20 : —

van 30000 tot beneeden de 40000 rd s
, op een zegul

van 50 : —

van 40000 tot beneeden de 50000 rds
, op een zegul

van 40 : —

van 50000 tot beneeden de 75000 rd8
, op een zegul

van 50 : —

van 75000 tot beneeden de 100000 rd s
, op een zegul

van 75 : —

van 100000 tot beneeeden de 150000 rd8
, op een

zegul van 100 : —

van 150000 en daar booven, op een zegul van. ... 150: —

(Dilo).
57. Nogthans zal 't g'oorloofd weesen in dat stuk met de

volgende dislinclien te werk te gaan, namenllyk ; dat alle boe-
del reekeningen, die slegts volgens agter reekeningen, welke
bevoorens zyn algesonden of nog staan te volgen en overzulx
niet meer dan als extracten uyt een geheele boedel reekening
kunnen geconsidereert werden, hoe groot of kleyn het saamen
getrocken debet en credit ook zoude mogen weezen, zullen
werden g'expedieert op een zegul van Iwaalff sluyvers; reeke-
ningen, waar op by voorbeeld 50000 rd s op den credit met
den jaarlyksen intrest van 900 rds bekent staan en daar en
tegen in den debet gelyke 900 rd" ter overmaking na Neder-
land lot onderhoud der kinderen of erfgenaamen en waar door
zulk een reekening weder met rds 30000 komt te sluyten,
zal belast worden met een zegul, geproportioneerd na 't capitaal
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van twee maal 900 of 1800 rd s ; wanneer reekeningen aan
diverse erfgenaamen weiden afgegeeven, zullen deselve yder
apart werden geschreeven op een zegul, pro rato de somma,
daar in begreepen (Resolutie 6 September 1754).

58. Dog de reekeningen, die gedaan werden door de rhee-
ders of van de rederye van scheepen of vaartuygen, zullen
van het zegulregt blyven g'eximeert (Dilo).

59. De minuten van alle aclen van cessien. transporten,
donatien, overgiften van eenige meubilaire goederen, actiën
en crediten, die voor een secrelaris, notaris of ander publicq
persoon werden gepasseerd, zullen moeten geschreeven werden
op een zegul van vier en twintig stuyvers, en zo ook die onder
de hand werden gemaakt, als deese laatste een bondert rds of
daar en boven bedragen; dog, beneden de hondert rd" zynde,
zal daar omme alleen, in cas van exhibitie aan een regtbank of
collegie, een zegul van 12 stuyvers moeten werden geslagen:
maar, in zo verre de gemenlioneerde brieven en inslrumenlen,
't zy onder de hand of voor een publicq persoon gepasseerd,
komen te bedragen meer als een somma van thien duyzend
rds of dat den verkoop van de getransporteerde goederen de
voornoemde somma zal excedeeren, zullen de minuten van
alle zulke cessien, transporten en overgiften moeten geschree-
ven werden op een zegul van een ryxdaalder (Dito).

60. De minuten van alle inventarissen en acten van
scheydingen en subdivisien van eenige boedels, sterfhuysen of
van eenige goederen, uyt welk een insigt en tot wat voor gebruik
dezelve ook voor een publicq persoon zullen werden verleeden,
zullen moeten geschreeven werden op een zegul van 12 stuyvers
en zoo ook die onder de hand gemaakt werden, als dezelve, de
lasten en schulden afgetrokken weesende, een hondert rds of
daar en boven komen te bedragen, dog de onderhandsche,
beneden de hondert rd s zynde, zal daar omme alleen in cas
van exhibitie aan eenige regtbank of collegie het gemelde
zegul van 12 stuyvers moeten werden geslagen; maar in zo
verre de gemenlioneerde inventarissen, acten van scheydingen
en subdivisien, na aftrek van de lasten en schulden komen te
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bedragen van 300 lot 2000 rd" inclusive, zullen deselve, 't zy
voor een publicq persoon gepasseerd ofte onder de hand
gemaakt werden, moeien werden geschreeven op een zegul
van rd s 1: —

van boven de 2000 tot 5000 rd s inclusive, op
een zegul van ' » 2: —

van boven de 5000 rds tot 10000 ryxdaalders
inclusive, op een zegul van » 5: —

van boven de 10000 rd s
, op een zegul van » 10: —

(Dito).
61. De minuten van alle aden van cautie, guarand, in-

demniteyt, van additie of repudialie van een erffenisse, van
autborisatie of commissie op eeuige voogden en curateurs
zullen moeten werden geschreeven op een zegul van 24
stuyvers (Dito).

62. Alle brieven van emancipatie ofte vrygeeving van
lyfeygenen, item van adoptie, zullen moeten werden gesteld
en uylgegeeven op een zegul van 24 stuyvers (Dilo).

63. En zullen alle minuten van transporten van lyfeygenen,
het zy dezelve onder de band, dan wel voor een publicq persoon
werden gemaakt ofte gepasseerd, moeten geschreeven werden
op een zegul van 12 stuyvers; dog zullen op de grossen der
voorsz. transporten wel tweede, derde of verdere verkopingen
of overdragten onderhands mogen geschieden, mits dezelve alle
op het gezegulde vel komen en ook anders niet (Dilo).

64. En zal wyders moeten gecontinueerd werden by het reeds
ingevoerde gebruyk van alle de briefjes, waar by Chineesen
gepermitteerd werden onder 's Comp" jurisdictie, het zy hier of
elders, te mogen verblyven, te schryven op een zegul van ses
stuyvers, en zal voor zodanige permissie briefjes door de
Chineesen in 't geheel maar behoeven betaald te werden
een rd', aldus te verdeden:
aan de secretarissen ofte den secretaris deser

regeering rd r —: 24
de secretaris der Cbineese officieren » —: 6

Transporteere rds : 30
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Per transport rd s —: 30
de bode van de Chineesen » — : 15*/j
de Comp" voor het zegiil en opgeld • —■: l l^

rd 1 1: 3
(Dito).

65. Zo als meede alle actens, die door Heemraaden deser
slads ommelanden wegens bekentmakingen van particuliere
nopens den verkreegen eigendom, mitsgaders verkoop van huy-
sen en erven, staande ende geleegen buyten de stad en in
de ommelanden van dien, verleend, item de quitantien, die ter
ordre van Heemraaden wegens den ontfang, zo van den impost
der rytuygen, als huur en inlrestpenningen van particulieren
afgegeeven worden, zullen moeten werden geschreeven op een
zegul van 12 stuyvers, wel verstaande, dat, de huur, intrest
ofte pagl by termyn betaald werdende, niet telkens een nieuw
zegul zal behoeven gebruykt, maar alle de quitantien van een
en deselve pagt en huurlyd ofte van de intressen van een en
hetselve jaar wel agter den anderen zullen mogen geschreeven
worden (Dito).

66. Alle polissen van assurantie, cherte partyen en bodema-
ryen, minder inhoudende als 500 rd 8

, zullen moeten geschreeven
werden op een zegul van 24 stuyvers, die van 500 tot beneden
de 10000 rds op een zegul van een rd r en van 10000 rds en
daar en boven op een zegul van twee rd"; dog zullen geene
bodemarybrieven op 's Comp" scheepen mogen werden verleeden,
ten zy daar by verklaart werde, dat de penningen of goederen
niet zullen werden aangelegt tot eenige, by de Comp e verbodene
handel, op poene van zoodanige boete, als hier vooren, op §

13, tegens de contraventeurs van dit reglement, zo publicque
perzoonen, als particulieren, gestelt is, en dat daar en boven
op bodemary brieven op 's Comp" scheepen, waar in de gemelde
clausule niet is geinflueerd, geen regl zal gedaan werden, ten
zy dat de voorsz. verklaringe alvoorens in plano judicio komt
te geschieden; en werd by deesen expresselyk g'interdiceert
geen geld of goed tot verboden handel te geven, op de poenali-
teyten, van ouds tegen den particulieren handel gestatueerd
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en ten opzigte van den verboden handel als nog vigeerende
(Dito).

67. En zullen wyders op een zegul van 12 stuyvers
geschreeven moeten werden de minuten van alle protesten,
insinuatien, contracten, speciaale procuratien, billellen van
verkooping en generalyk van alle andere aclcn, hoe die ook
genaamt zouden moogen weezen, die in deezen onder geen
meerder of minder zegul explicite begreepen zyn, uytge-
sondert de minuten van generaale en codicilaire procuratien,
die op een zegul van 24 stuyvers zullen moeten geschreeven
werden (Dilo).

68. De secretarissen, notarissen ofte andere publicque per-
zooneu zullen van alle minuten der aclen, niuuimenlcn, bewys
stukken, contracten, obligalien, uylerste willen en van alle
andere aclen, hoedanig ende van welke benaamingen dezelve
ook zouden mogen zyn, gehouden weezen, aanstonds na bet
passeeren van de miimte, op te maaken een behoorlyk gros;
dog len reguarde van de minuten der wedersydse obligatoire
actens, contracten en instrumenten zullen daar van moeten
werden gemaakt twee distincle grossen, ieder van dien ge-
schreeven weesende op een zegul, hedraagende hel vierde
part van het geene, daar op de minule zal weesen g'exten-
deert, zo na als het met de zeguls uytkomt; maar, hyaldien
't zelve vierde part geen 12 stuyvers komt te bedragen, zullen
als dan de voorsz. grossen uylgegecven moeten werden op
een zegul van 12 stuyvers; en zal op dezelve grossen te
gelyk verklaard moeten werden de qualiteyt van het zegul,
daar op de minuten zullen weesen geschreeven, zo als meede
by niemand, wie by ook zoude mogen wesen (buyten het
geene den dienst van d'Edele Coinp" betreft), eenige authen-
ticque copien, exlraclen of eenige papieren, requesten, instru-
menten, aclen, geschriften, munimenten, niets uytgesondert,
van welke benaminge dezelve ook zoude mogen zyn, zullen
moogen werden geaulhenliseert als op een zegul van ses
stuyvers (Dito).

69. En zal wyders stiplelyk zorge werden gedraagen, dat
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alle verdere grossen, nainentlyk van aclens, die niet weder-
zyds obligatoir zyn, schoon daar van ook twee of meer
grossen niogten werden gevordert, geschreeven werden op
een zegul, half zoo groot, als waar op de minulen gesleld zyn,
zo na als het met de zeguls uytkomt, uytgezondert nogthans
zodanige grossen, ten welkers belangen in deezen anders is
geordonneerl, op poene als vooren (Dilo).

70. Niemand zal zig in regten of daar buyten mogen
bedienen van zeguls, die cenigsints gevilieert zyn, sub poene,
dat het overgelegt weidende document voor ongezegult zal
werden gehouden en hy vervallen in de boete, daar op gesteld,
ofte anders arbilralyk gestraft naar bevinding van zaaken
(Dilo).

71. En om te beeter verseekert te weesen, dat een zegul,
tot omslag ofte andersinls gedient hebbende, niet ten tweede
maale zal werden gebruykt, zullen de presidenten in de
respective collegien de zeguls, aan de geëxhibeert werdende
papieren gehegt of daar omme geslaagen, by de overlegging
aanstonds eygenhandig moeten verscheuren, indiervoegen dat
egter kenbaar blyven, ofte zorge draagen, dat zulx door de
secretarissen zonder manquement geschiede (Dilo).

72. In de bank van leening zullen voorlaan tot de reci-
pissen van beleeningen, die minder als vyftig rd 8 bedragen,
geene zeguls behoeven gebruykt te werden, maar lot die van
50 rds en daar boven tot beneden de 1000 rd' het thans
gebruykt werdende zegul van ses stuyvers, en tot die van 1000
rd s en daar boven een zegul van 12 stuyvers; en in de bank
courant zullen certificaten van 1000 tot 10000 rds inclusive
moeten geëxpedieerl werden op een zegul van 12 stuyvers en
die van hondert tot 500 rd8 op een zegul van ses stuyvers
(Resolutie 19 December 1752).

73. Alle boelen eu poenen, in dese ordonnantien gemeld,
zullen werden geappliceerd een derde voor den aanbrenger,
een derde ten behoeve van den officier en een derde ten
behoeve van de armen (Dito).

74. En op dat een iegelyk te meer g'animeert mag werden
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de contravenlien teegens deeze ordonnantie aan den dag Ie
brengen, zal de naam van den aanbrenger, des begeerende,
gesecreteert en de portie van deselve in de boete, als hy den
regier onbekend is, ontfangen werden by den officier, om
door hem weder aan den aanbrenger uytgekeert te werden
(Dito).

DE CURATOR AD LITES.

1. Volgens oclroy van haar hoogmogende heeren Staaten
Generaal heeft de Comp e 't regt om indistinctelyk curatoren
te stellen over boedels van hare, in deese gewesten overleeden
dienaaren, zo wanneer dezelve geen kinderen, weduwen ofte
erfgenaamen in India nalaten en dat zy niemand, die hen
alhier is onthoudende, lot executeurs van hare testamentaire
dispositie ofte administratie van haar nagelaaten boedels en
goederen hebben aangesteld (Ordonnantie heeren Meesters 26
November 1671).

2. De voorsz. curatoren zyn gequalificeerd en geauthori-
seerd om de sterfhuysen van de voorsz. dienaaren van de
Edele Compc te redden, de zaaken van dien te verrigten,
de processen, zo actieve, als passieve, te intendeeren, waar te
neemen en vervolgen en generalyk te doen alles, 't geene
de erfgenamen, present weesende, zouden konnen of mogen
doen.

5. Ook zullen dezelve, 't geene van de voorsz. sterfhuysen,
onder haare administratie gesteld, komt over te schieten, ten
spoedigsten in Indien aan de Comp e hebben goed te doen,
ten eynde het zelve naar Nederland overgemaakt en vervolgens
aan de daar toe geregtigden uytgereykt te werden.

4. Nog de voorsz. erfgenaamen, nog ook iemand anders
ergens buyten Indien, zullen mogen querelleeren of hem oppo-
seeren in eeniger maniere, in regten of daar buyten, tegens
het geene by de voorsz. curators, in maniere als vooren, in
Indien gedaan of verrigt zal weezen.

5. Het zal niet Ie min aan de voorsz. erfgenaamen of
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andere g'interesseerdens, haar buyten Indien voormeld ont-
houdende, vry staan, wanneer zy kennis krygeir, dat iemand
van gemelde Compe in Indien overleeden is, wiens erfgeiiiiiiin
zy zyn of prelendeereu te weesen of hy welkers hoedel zy
andersinls zouden moogeu zyn g'iuleresseerl, een perzoon te
commitleeren en te stellen om den hoedel en nalatenschap
van de voorsz. overleedene in Indien te redden en te admini-
streeren, voor zoo veel en zo verre die hy de voorsz. curatoren,
op ordre van de Comp" aangesteld, als dan aldaar niet al
bereyds gereddert zoude mogen zyn.

ü. verstaande, dat die te commitleeren persoonen,
hen in Indie presenteerende om zodanige hoedel te admiui-
streeren en met der daad daar toe aldaar procedeerende, de
functie van de. hy de Conip" aangestelde curatoren zal cesseeren,
hlyvende niet te min in zyn volle kragl 't geen de voornoemde,
hy de Comp0 aangestelde curators als dan aldaar al hereyds
gedaan en verrigt zouden mogen hehben.

7. Zullende wyders dan de gemelde erfgenamen of andere,
hy den hoedel geïnteresseerden van gelyken verstaan van de
voorsz., hy de Comp e aangestelde curatoren in Indien te
vorderen of door den geene, die zy goed zouden mogen
vinden daar toe in Indien te commitleeren, te doen vorderen
reekening, hewys en reliqua van zyne administratie en eysschen
vergoedinge van de schade, die zy door zyn toedoen zouden
mogen hebben geleeden.

8. Dog zullen deselve erfgenaamen of andere, by den
hoedel g'interesscerden van de gemelde curatoren, in Neder-
land of elders, buyten Indien gekoomen zynde, zodanige,
reekening, hewys en reliqua, mitsgaders vergoedingen, niet
mogen vorderen ofte doen vorderen in eenige manieren.

9. Om nu aan de salulaire intentie van hunne Hoog-
moogendeu by het boven gemeld octroy, dat in de voorgaande

jturagraphen is geverbaliseert, te voldoen is voor lange
uestalueerd, zo haast als eenige Comp5 dienaaren, ten huyse
van een der ingezetenen, dezer weereld komen te overleyden,
denselven opsloiids en binnen den tyd van een uur den
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curator ad liles zulks bekend maaken en alle des overleedens
goederen gelrouwelyk aan hem overleeveren moet, zonder
eenige te verswygen of agler de, hand te houden, op poene,
dat, zo wie bevonden zal werden 't geene voorsz. niet gedaan
te hebben, gecorrigeert zal werden, te weeten: over de ver-
suymde bekendmaking met arbitrale correctie en over het
verbergt» en loe eygenen van des overleedens goederen met
tle betaaling der drievoudige waarde derzelve en lyfstraffe
daar en boven, na geleegentheid van zaaken (Ordonnantie 30
Maart 1669).

10. Den geene, ten wiens huyse eenige Conip 3 dienaaren
nioglen komen te overleyden, zal geen andere of meerder
onkosten van l»egraffenisse of doodschulden mogen doen, als
haar by schriflelyke licentie van den curator ad lites zal
toegestaan werden, op poene, dal haar van de meerdere kosten
geen vergoeding zal werden gedaan.

11. Onvermindert de oude ordre, dat den curator ad lites
geen verlof zal mogen geeven tot het hetaalen van eenige
onkosten leegens de ordres, op de begraifenissen beraamt,
niet teegenstaande de overleedene by monde of geschrifte
anders mogt hebben begeert of bevoolen (Hesolutie 7 April
1671).

12. Alle de geene, die eenige prelentien meenen te hebben
en te konnen verifieeren op en ten laste der nalatenschappen
van Comps dienaaren, alhier ofte elders overleeden, zullen
dezelve aan den curator ad liles ten spoedigste moeten aan-
geeven en bekend maken: ook, zoo het nodig zy, haar actie
in regten institueeren, en zulx voor dat haar reekening ter
generale zoldy comptoire geliquideert en afgeslooten werden,
op poene, dat de geene, die daar in komt te manqueeren
en zulx te versuymen, van zyn regt en pretensie, immers
hier in Indie, voor allyd zal zyn en blyven versteeken, zonder
dat haar eenige arresten zullen mogen werden verleend na
het verloop van een vierendeel jaars, ingaande van den dag,
dat zy zulx zouden hebben kunnen doen (Advertissement 1
September 1701).
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13. De curator ad lites zal aan niemand eenige afbetaa-
linge weegens schuld van overleedene dienaaren, in voldoeninge
van eenige vonnissen van den regter, verder of ruymer ver-
inogen te doen ofte eenige ordonnantien daar toe verleenen,
dan voor zo verre het procedido hunner nalatenschap, na
aftrek van alle gevallene ongelden, nog zal komen te bedragen,
mits dat het een ieder vry zal staan verdere pretensien te
mogen laten stellen op de memorie van authorisatie, wanneer
hy zulx tydig zal komen te verzoeken, ten eynde d'heeren
Bewindhebberen in 't vaderland tot dies betaalinge d'ver-
eyschte qualificatie en consent mogen geeven (Advertissement
13 January 1702).

14. Egter mag de curator ad lites, ter betaaling van alles,
wat tol een eerlyke en fatsoenlyke begraving van den over-
leedene, mitsgaders genotene medicamenten en huysvesting
geduurende zyn ziekte vereyscht werd, aanspreeken de gagie,
die de ziek werdende of overleeden Comp3 dienaar boven zyn
nalatenschap te goed mogt hebben (Resolutie 17 November
1705).

15. Den sequester zal geen boedels mogen aanvaarden,
als alleen die, waar van hem de insolventie evident zal wee-
sen gebleeken, sub poene van daar in geen salaris te verdie-
nen en de administratie gratis te moeten doen, als zodanigen,
niet notoir insolvenleu boedel door den curator ad lites aan
hem mogte weesen overgegeeven; en anders of wanneer hy
die van zelfs heeft aangevaart, het gantsche salaris uyl te
keeren ten behoeve van den curator meermelt, mits boven
dien den boedel stellende in dien staat, waar in hy den selven
ontfangen heeft, dal is, dat hy, buyten begrafenis kosten of
afbetaalde aoodschulden, geregtelyke prelensien van doctoren en
practizyns of chirurgyns, de overleedene in haar ziekte bediend
hebbende, mitsgaders huyshuuren, voor zo verre die na regten
preferentie hebben, item verschot voor spys en drank van
perzoonen, daar de overleedene ten lyde van haar ziekte by
hebben ingewoont, geen andere ongelden, van wat natuur deselve
weesen of onder welke benaming ook, in reekening zal mogen
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brengen, maar, buyten de voorsz. posten, al het uitgeschotene
uyt zyn privé beurs betaalen (Resolutie 16 July 1754).

16. De curator ad lites, eenige boedels blyvende administree-
ren, na dat hem de notoire insolventie zal weesen gebleeken,
zal even zodanig het gantsche verdiende salaris moeten uyt-
keeren ten behoeve van den sequester, zullende alle gemaakte
ongelden voor zyn reekening loopen, excepto die van begra-
venis kosten of afbetaalde doodschulden, item practisyns geduu-
rende de ziekte van den overleedene, voorts huyshuur, etc.
en die lot segurance des boedels nodig geweest zyn.

17. Onder de dubieuse, niet tot de administratie van den
sequester gehoorende boedels zullen gereekend werden dezulke,
waar in papieren gevonden worden, die van eenige erffenisse
of beslerffenisse ten voordeele der voormelde boedels spreeken, of
eenige actiën of crediten, dan wel verklaringen of attestatien,
die ten faveure derselver indiervoegen gewagen, dat daar uyt
de apparente solvenlie van diergelyke, dubieuse nalatenschappen
konde werden geconjectureert.

18. En in eene, anders notoir insolvente nalatenschap door
den curator ad lites eenige diergelyke papieren gevonden wer-
dendc of bewyzen Ie bekomen zynde, zal hy deselve moeten
vertoonen aan den beer Gouverneur Generaal, om van de pro-
babiliteyl der suslenue vnn dubieuse gesteldheid van den boedel
te oordeelen en daar na zyn Edelheids ordre afwagten, of
zulk een nalatenschap onder hem, curator ad lites, zal blyven
of niet.

19. Insgelyks zal de curator ad lites, alzo min als Wees-
meesteren, een boedel, waar omtrent eenige de minste twyffe-
ling mogte weesen, door wien van beyden deselve moet werden
aanvaard, onder zig mogen nemen, alvoorens daar over te heb-
ben erlangd de decisie of ordre van welgemelde zyn Edelheid
(Resolutie 9 April 1709).

20. De curator ad lites zal genieten vyf perc10 salaris van
alle procedidos van door hem in het openbaar, gelyk het behoord,
verkogte losse goederen en twee en een halve ten hondert van
vaste of onroerende goederen, mits voor de volle betaahnge der
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vènclupenningen instaande, mitsgaders twee en een lialf percent
van gelden, die hy blootelyk, 't zy van den sequester of v;m

schippers en boekhouders der scheepen ontfangen of v;m ook
uytstaande ware, batelyke schulden, die van de boedels, welke hy
verantwoorden en in 's Comp" cassa overbrengen moest, in zo
verre hy, uyl hoofde van vendusalaris ofte andersints, nog geen
voordeel van genooten beeft, en zulks zoo voor syn moeyte
en risico, als de toezigt, dat geen quaad of ongangbaar geld
ontfangen werd, het geene voor zyn reckening loopt (Placaal
5 September 1648).

21. Voorts zal den zelven, tot het invorderen van de pen-
ningen, van zyne openbaare vendutien procedeerende, 't regt van
parate executie hebben de tyd van scs maanden, dog alvoorens
insinuatie en renovatie moeten doen, mitsgaders een dagement
voor d'regtbank, daar het zal behooren, om dezelve executie
te zien decerneeren ten overvloede, invoegen hy op de gemynde
goederen ook zodanig regt van preferentie heeft, als onder
desolate boedels gestatueerd is (Resolutie 20 May 1670, 10
Juny 1755 en 14 Juny 1761).

22. Eyndelyk zullen, 10l weering van alle abuyssen, de
boeken, die den curator ad lilesvande nalatenschappen houdt,
niet alleen 'sjaarlyks van twee, door den beer Directeur
Generaal te ltenoemen gecominilleerdens behoorlyk werden
gevisiteerd, maar ook dezelve gecommitteerdens, die tol de
inventarisatie van een boedel zyn gebruykl, by bet houden
van vendutie moeten assisteeren en getuygenis geeven, dat
de gevenduceerdc goederen dezelfde zyn, welke by den bter-
leedene ingelaten en door baar of ten baare overstaan g'inven-
lariseert zyn (Resolutie 27 April 1694 en 9 July 1753).

25. De curator ad lites zal in 't afbelaalen van schulden of
eenige andere uytgave van penningen van boedels, onder zyne
administratie komende, daar van altoos, zonder faut, quitantie
moeten noemen en dezelve wel bewaaren, ten eynde by de
visitatie dezelve onder een behoorlyke notitie Ie produceeren,
alzoo, hy versuym of nalatigheyd van dien, de posten, daar toe
betrekkelyk, niet zullen gevalideert werden.
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24. By de invenlarissen van onder heheering van voorsz.
curator komende boedels zullen, zo wel de vaste, als roerende
poederen, geene uylgezonderl, bekent gesteld moeien werden,
mitsgaders liy de boedel reekeningen de datums, wanneer
dezelve verkogt zyn.

25\ De curator ad lites, de secretarissen van justitie of
vendumeeslers en alle de gcene, die ampts lialven geregtigt
zyn openbaare verkoopingen te houden, mogen geen journaalen,
kaarten, schriften of aanleekeningeu van rheeden, stroomen,
havens, kapen, bemelsteekenen, coursen en lugtverscheyn-
sels, mits alle dependenlen van de zeevaart, op de reisen
gemaakt, gelcekend of verkreegen, Ie verkopen of vervreemden,
maar zullen de eerste in handen van den heeie Gouverneur
Generaal alhier of de Edele agthaare heeren Bewindbebberen
der kamer, waar voor zy repatrieeren, getrouwelyk overgeven,
't zy gerequireerd werden of niet (Hesolulie 21 Augustus
1755).

26. Ook zullen zy alle gereedschappen ofte andere dingen,
tot de navigatie gchnorende. die in nalateiischuppen van
nverleedenc gevonden werden, meede niet mogen te gelde
maken, maar alias, wat van die natuur in hunne banden komt,
onder heboorlyke quilanlie over te geeven op 's Gomp' kaarle-
makers winkel alhier, behoudens egter aan de geene, die daar
op eenig regl van eygendom ofte andersinls mogte hebben,
en ook aan de executeurs, curators ofte sequeslers, in zo verre
de instrumenten betreft, die zy kunnen uantoonen, dat de
boedels en niet. de Gompc loebehooren, d'vryheyd om dezelve
Ie reclameeren, daar en zo zulx behoord (Dito).

27. De curator ad liles zal, zo omtrent de overmaking van
boedels, die onder zyn administratie komen, als van gelden,
die van verkopte boedels op de uytreyse aan hem ler hand
gesteld werden, alle mogelyke spoed maken en jaarlyks onder
ultimo Augustus deese reg-eering berigten, welke boedels nog
onder hem berusten en niet verantwoord zyn, met hyvoeging
van de reedenen, waarom desclve niet na Nederland geremit-
teerd of verantwoord hebben kunnen werden.
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28. En op dal hy Ie beeter in slaat zy aan de intentie
deeser regeering volleedig te voldoen, zal de tweede visilateur
der soldyen telkens aan de gemelde curator hebben op te geeven
de posten van contanten, die by de scheepsboeken van ver
kogle boedels of gedeelters derselve als ingekomen bekent
staan, sub poene van by versuym uyt zyn dienst gesteld te
werden.

29. Ook zal den curator ad lites aan de schippers of boek-
houders der scheepen een duydelyke en specificque quitantie
verleenen van de gelden, die hy van hen ontfangt voor reeke-
ning van boedels van dienaaren, op de reys overleeden. en daar
van copia authenticq door den tweeden visitaleur voornoemd
laten neemen, om hem tot narigt te dienen.

SALARIS DER SECRETARISSEN EN REDIENDENS VAN
DE RESPECTIVE COLLEGIEN, NOTARISSEN EN

ANDERE REAMPTEN.

Eerstelyk: voor den secretaris van den agtbaaren Raad
van justitie deses casteels en Scheepenen, de gezworene
clercquen, procureurs en deurwaarders, te weeten:

Voor den secretaris.

1. De secretaris zal hebben voor liet insereeren in de rolle
van alle civile en crimineele verzoeken, die in judicio gedaan
werden en niet meer dun twee zyden schrift grootzyn rds

— : 10
2. En van ieder verdere zyde » —: 6
3. Dog voor een constitutie van een procureur

in judicio » —: 12
4. Voor yder marginaal apostil, dat hy op de

gepresenteerde requesten zal stellen, mits het selve
niet gerolleert zal moeten werden » — :12

5. Voor het minuteeren, de eerste reyse copieeren, aulhen-
tiseeren en teekenen van de volgende, zo civile, als crimineele
notulen, te weeten:
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van continuatien, die op hel verzoek van parthyen
of door haar versuym vallen en van defaulten... rd8 —: 8

6. Van alle andere civile en criinineele, gemeene
notulen, niet grooler als twee zyden schrift zynde » —: 8

7. Voor ydcr meerder zyde » — : 6
8. Item voor het opstellen, laten resumeercn en

aanzeggen van de volgende, zo civile, als crimineele
appoinclementen en diclums, inhoudende condemna-
tien van 1 tot 20, rd' a4B stuyvers yder, inclusive » —: 24

9. Van 20 tot 40 rd» »> —: 36
10. Van 40 tot 100 rd8 » 1: —

11. Boven 100 gelyke rd» tol 200 . 1:12
12. En boven de 200 rd8 » 1:24
13. En werden verslaan alle appoinctemenlen

en dictums in zaaken van getuygenis der waarheyd,
decretatien van arrest, inlmliclien pnenaal, drossen,
kyvagien, injurien, veglen, manslagen, ook van
particulieren handel, sluykeryen, fraudatien en dieve-
ryen, te weeten boven de 40 tot 100 rd s

, zulx hy
daar voor zal genieten » 1: 6

14. Ook van alle appoinctemenlen en diclums
van approbatie ofrejectie van testamenten, codicillen,
donalien en andere uyterste willen » 1 : 6

15. Voor het minuteeren, laten resumeeren en
pronuntieeren van alle civile, g'extendeerde senten-
tien, groot twee zyden of minder » 1: 24

16. Item zal daar en boven aan hem werden
goedgedaan voor het afschrift of de grosse van
voorsz. appoinclementen, dictums en en sententien,
die 100 rd8 en daar en boven bedragen en twee
zyden schrifts of minder beslaan •> 1:24

17. En zo het zelve meer dan twee zyden
schrifts behelst, nog bovendien voor yder zyde... » —: 9

18. Dog voor het afschrift of de grosse van ge-
Welde appoinctementen en dictums, in zaken van
1 tot 20 rd8

, het zy groot of kleyn » —: 24
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19. En in zaken van 20 tot 40 rd" rd8 —: 36
20. Voor het minuteeren, inschryven en laaien

resumeeren van alle puhlicque, crimineele senten-
tien, niet grooter als twee zydens schrift zynde,
en voor het pronuncieeren van dezelve, milsgaders
het vaceeren op de executie, hel zy op de ordinaire
geregtsplaatse dan wel elders, als op Onrust, op de
huyten posten of waar het zoude mogen weesen,
van ieder sententie » 1:12

21. En van elke meerdere zyde • —: 9
22. Voor het minuteeren en grosseeren der

inventarissen van aangehaalde goederen, milsgaders
de notulen van confessien, sul» torlura of in't volle
collegie gedann, twee zyden schrifts of kleynder
zynde » —: 24

23. En van ieder verdere zyde » —: 9
24. Voor ieder recollement voor het volle collegie,

groot of kleyn > —: 12
25. Voor het copieeren, authentiseeren en tecke-

nen van allerhande civile en crimineele schriftuuren,
producten en bylagen, hoedanig die ook mogen
weesen of genoemd werden, voor yder zyde gros. » —: 5

26. Voor ieder gemeen ext rad uyt decrimineele
condemnalien, daar meede de gagie der delinquanten
afgeschreeven, de amenden, confiscalien en de kosten
en misen van justitie geboekt of g'eyscht, gevangene
gelargeerl, gestraft of gebannen werden » —: 36

27. Voor bet maakcn van ieder slell biljetten,
geineenlyk bestaande in Ihien stuks, die aan bet
sladhuys, de stads poorten en elders aangeslagen
werden, om actie Ie inslilueeren, goederen Ie ver-
kopen, enz ■ 3:24

28. Voor ocubire inspectien en visilalieu van
huysen, timmeragien, scheepen, vaarluygen, lande-
ryen en diergelyke, binnen de stad » 6: —

En huyten de stad •> 12: —
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Te weten, als daar toe een geheele dag is doorgebragt, dog
de helfte of rd8 5 en 6, zo daar aan maar een halve dag is
besleed.

Voor het opmaaken van het rapport, voor ieder
zyde schrifls rd s —: 24

Voor dies afschriften, van yder zyde » —: 96
Dit alles buyten een ordentelyk defroyemenl,

zo het verre buyten de stad is.
29. Voor vacatien by visitatien der gequelsle,

nedergeslagene of verdronkene lichamen sal hy niets
genieten tot laste van den verongelukte, maar wel
van de misdadigers ■ 3: —

30. Voor het vaceeren op allerhande comparitien
en goede manschappen, het zy dat dezelve kort of
lang duuren, voor ieder reyse, dat de secretaris
compareert » 1: 24

31. En voor het minuteeren en grosseeren van
alle schriftelyke verbaalen, compromissen, trans-
actien, arbitrale uytspraken, rapporten en dier-
gelyken, dewelke de secretaris op de comparitien
en goede manschappen zal maken, Iwee zyden
schrift of kleynder zynde » 1: 24

,*>2. En voor yder verdere zyde • — : 9
33. Voor het minuteeren en grosseeren van

allerhande schriftelyke mandamenten, scheydbrieven
van huwelyken en diergelyken, die door het collegie
verleend en mol desselfs zegul bevestigd werden.
vier zyden schrifts of kleynder zynde » 1 :24

Voor ieder verdere zyde » —: 10
34. Dog voor simpele certificaten van hel

collegie, mede met het zelve zegul > 1: —

35. Voor het gecven van copia inventaris of
extract uyt het vendu-boek der g'executeerde of
verkogte goederen, van yder twee zyden, behalven
het bewaaren, sequestreeren en verkopen van goede-
ren » —: 10
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56. Van alle genamptiseerde of gesequestreerde contante
penningen en goederen, te weeten :

Van yder 12 rd8
, die in contanten gelde onder

hem genamptiseerd of gesequestreerd zullen werden rd' —: 12
37. En van losse, genamptiseerde of geseques-

treerde goederen, meubelen, koopmanschappen,
juweelen, geschriften en die geen bederf onderwor-
pen zyn, zal hy genieten, te weeten:

Als die goederen gerestitueerd en niet publicq
gevenduceert werden, volgens de taxatie van het
collegie, gelyk voormeld » —: 12

Dog van eenig bederf subject zynde en op
authorisatie van het collegie verkogt werdende
goederen mag hy geen sequestratie penningen in
reekening brengen, moar alleen vendu-geld volgens
de bepaaling, hier agter gemaakt.

38. En zal de secretaris geen namptissemenl
of sequestratie salaris genieten van de goederen,
die door de respective officieren aangehaald en
aan den secretaris in bewaring gegeeven werden,
ten waare dezelve aan parthyen ad vers gerestitueerd
en die parthyen, om reedenen, in de kosten ge-
condemneert werden; als wanneer aan den secretaris
zyn namptissemenl of sequestratie salaris betaald
zal moeten werden door den geenen, die de voorsz.
goederen na zig neemt, van yder ryxdr waarde.. » —: 1

39. Voor het vaceeren op yder vendutie, die
van 's heeren weegen ofte uyt kragte van geweesene
sententie», dan wel op authorisalie van het collegie
door den secretaris gehouden werd, zal hy voor
zyn vendu-salaris, waar onder ook begreepen is
het concipieeren en voorleesen der voorwaarden,
genieten, te weeten: van alle losse of roerende goe-
deren, lyfeygenen, etc, van yder hondert rd8 .... » 4: —

40. En de vaste ofte onroerende goederen, van
elk hondert rd 8

» 3: —
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Des, zo zal de secretaris voor de vendu-penningen moeten
instaan en dezelve vier maanden na den verkoop moeten
uylreyken en betaalen, schoon deselven nog niet geint of
ontvangen moglen zyn.

41. Voorts van het minuleeren en grosseeren van aller-
hande aclens, instrumenten, etc, hier niet genoemt of gespe-
cificeert en door den secretaris "ecoucheert werdende, zal hy
hebben van elke zyde rd8 —: 9

42. Ook van dies eerste afschriften, voor yder
zyde » —: 9

Voor de geswoorene clercquen.

43. De gesworene clerquen zullen genieten voor
't rolleeren van alle civile en crimineele presentatien
of citatie briefjes, hel zy om eyseh te aanliooren,
enz., tot recollemenl, uytspraak of waar toe het
ook inogte vveesen, ilem van simpele judicieele
versoeken, niet meer dan twee zyden schrifts groot
zynde » — : 18

Tot recollement en uytspraak » — : 12
44. En van yder verdere zyde daar en boven

nog » —: 6
NB. Mits dat het selve eenelyk verslaan wierde van

het eerslemaal rolleeren van yder zaake.
45. Maar voor de verdere presentatien in die

zaaken zullen zy hebben »
— : 2

46. Voor de tweede afschriften van allerhande
notulen van het collegie (zo die nodig zyn en ge-
vordert werden), van ieder twee zyden » —•: 6

47. Voor het minuleeren, copieeren, authenti-
seeren en teekenen van allerhande notuulen voor
commissarissen zal de gesworene clercq voorlaan
een derde minder genieten als de secretaris.

48. Voor het apostilleren, laaien resumeeren en
aanzeggen van de volgende appoinc tementen en
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di'tums van commissarissen, iuhoudemle eondem-
natie van 1 10l 20 rd s

, swaar geld rd s
—: 18

49. Van twintig tot 40 rd s ■ —: 24
50 Van veertig lot vyl'tig rd' ■ —: 50
51. De zaken van kyvagien, injurien, vegten,

enz., gereekend als hoven, van 20 tot 40 rds
, en

dus » —: 24
52. Voor het minnteeren, laaten resumeren en

pronunlieereii van alle g'extendeerde sententien van
gemelde commissarissen, met hel afschrift danr
vau te samen groot twee zyden of minder » 1: 24

!)."). Boven de Iwee zyden, van ieder verdere. » —: 6
54. Voor het minnteeren en grosseeren van alle

attestalien, declaralien. verklaringen of schriftelyke
rapporten van chirurgyns en andere vraagpoinclen,
contra interrogatoiren, horgtogten, confessien en alle
andere diergelyke, die voor de geswoorene clerequen
gepasseert werden, Iwee zyden schrifts of kleynder
zynde >

— : 18
55. En van elk der verdere zyden » — : 9
56. Van yder recollement voor commissarissen

of gecommitleerdens op allestatien, declaratien,
confessien, interrogaloiren en diergelyke, het zy
groot of kleyn, zodanig als dezelve vallen » —: 12

57. Voor hel maaken van alle judicieele pro-
curatien ter secretary, met dies afschriften, zegul-
en geluygen-geld, door den geene, die daar toe
geinclineerd zyn, alzoo een ieder de vryheid hehoud
deselve aldaar of by een der notarissen te passceren » 1:4

58. Voor het opzoeken van allerhande notarieele
en judicieele, civile en crimineele actens, notulen,
diclums, appoiiictemenlen, sentenlien einliergelyken,
van ieder jaar, dal doorgezogl moet worden » — : 6

59. En van dies authentieke extracten en
copyen, voor yder zyde gros » —: 5

60. Voor het opzoeken van een pr0ce5....... » —: 1ü
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61. Voor liet nazien van een proces ler eerster
instantie, dal overgebragt werd, en hel fourucercii
der notulen daar toe rd' —: 28

62. Voor het maaken van inventarissen ler
secretary, als 'er geen procureur in judicio is of
dezelve in gebreeke blyft die in te dienen, van
yder zyde » — : 10

63. Voor hel copieeren, aulhentiseeren en lee-
kenen van een biljet, dat wegens insolvente boe-
dels aangeslagen werd om actie te institueeren,
goederen Ie verkoopen en diergelyken » —: 15

64. Voor hel vaceeren op civile execulien in zaa-
ken van 50 rd* en daar heneden, binnen de stad » —: 24

En huylen » 1: —

65. In zaken van 50 10l 100 rd 5 binnen de stad » —: 36
En buyten » 1: 24
66. In zaaken van 100 tot 20U rd s

, binnen de stad » 1: —

En buyten » 2: —

67. Wel verstaande, dal bier onder gereekend is de gang, bel
inventariseeren, verzegelen, verzeekeren of in bewaarder hand
neemen der aangeweesene en te executeeren goederen en
voorts al het andere, uytgenomen het coely- of prauw loon
en bet verkoop- of nainptissement geld voor den secretaris,
dal daar onder niet begreepen werd.

68. Indiener van eene sententie, dispositief, diclum, appoinc-
lement, acle of instrument, etc, dat de secretaris concipieert
en minuleerd, meer als een afschrift aan parthyen moeste
gegecven werden, zal by voor die meerdere copyen en het
authentiseeren van dcselve genieten voor yder zyde rd" — : 5

69. Zo er visie of resumtie van proces stukken
geschied ter secretary van hel collegie, zal aan haar,
voor hunne vacatie by dezelve visie en resumtie
en om dal zy voor de slukken moeten respondee-
i'en en zorge dragen, dal ze niet verlooren raken of
verduysterd werden, voor yder vel gros werden
betaald » —: 3



SALARIS-LIJST.336

70. Mits dal van ieder sluk en elk proces niet meer als
eenmaal visie of resumtie zal werden goed gedaan.

71. Zullende ook de geswoorene clercqnen voor hel nee-
men van opening van enuuesten van wederzyds recollementen
voor elk stuk hebben rd' —: 8

72. Voor het fourneeren van een proces, voor yder
sluk, het zy groot of kleyn » —: 2

73. En voor alle de notulen, tot de zaak behoo-
rende, het zy veele of weynige » —: 2

En *oor de zak » 1: —

74. Van alle copyen van schriftuuren, produc-
tien, bylagen en andere stukken, in judicio huyten
de rolle verzogt werdende, zullen de gesworene
clerquen genieten voor yder zyde schrift 5 sluyvers
en dus voor 't vel gros » —: 40

En voor 't weder ligtcn van yder sluk, dat g'exhi-
beert word » —: 8

75. Voorts zullen zy genieten van alle extra-
ordinaire vacatien, op ordre van het collegie, voor
yder dag » 5: —

En voor yder halve dag » 1: 24
76. Item, generalyk van al het gunt zy voor commissaris-

sen of gecommitteerdens waarneemen en hier vooren niet en
is gespeciliceert, zal de gesworene clercq voortaan een derde
minder genieten, als den secretaris is tocgelegt.

77. De adjunct van den Raad, niets anders genietende
dan alleen voor het opmaaken der declaratien van onkosten,
werd zulx thans, ter vermyding van alle disputen, in 't ver-
volg aan gemelden adjunct, als hem incumbeerende, alleen
opgedragen om daar voor het gepermitteerde salaris te
genieten.

78. Wyders werd de novo g'ordonneert en verklaart, dat
yder zyde schrifts moet inhouden 20 regulen, behoorlyk gegros-
seerl, dat is van 24 a 26 letters in yder regul, het welk ten
opzigte van het geene de secretaris of geswoorene clerequen
zullen copieeren en authentiseeren, meede zo zal moeten g'ob-
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serveert en in het byzonder omlrent de declaratien van onkos-
ten inselvervoegen in agt genoonien werden.

79. Meede werd by reuovatie gelast, dat de adjunct of geswo-
rene clercq voor het extendeeren der declaratien van onkosten,
voor yder vel van 20 reguls op een zyde en van 24 a 26 letters
in een regul, niet meer zal mogen reekenen dan rd s —: 40

En voor het nazien gelyke » —: 40
Dog voor de hoofden, zo wel van gedagle declaratien

van onkosten, als van regisiers, inventarissen en alle andere
schriftuuren, die, naar gewoonte, met groote letters en ten
balver blad geschreeven werden, zal maar de helfte mogen
genomen werden en zal al het overtollige in de extensie van
de declaratien van onkosten moeten gemenageert en voor al
dienen gelet te werden, dat daar inne geen intendits, appoincte-
menten of disposilien geinsereert werden, maar de practisyns
zig eenlyk in dezer voegen daar omtrent schikken:

»de procureur voor den eysscher diend van eysch, legt
»daar nevens over een register met diverse stukken, van
«wegens den gedaagde werd daar van verzogt copia en
»dag om te antwoorden, enz.".

En dat, wanneer appoinctement bekomen, de extensie eenlyk
zal mogen behelsen : »voor het appoinctement betaald rd a .. .";

voorts, omtrent alle termynen, na liet even vermelle.
80. Item, dat onder alle het geene voorschreeven staat,

niet gereekeul zyn de leges van commissarissen of gecommit-
leerdens ofte verschotten, dan wel de kleine zeguls, die de
secretaris of de gesworene clercquen verstrekt zullen hebben.

81. Mitsgaders, dat alle actens, instrumenten en cartabel-
len, als; schuldkennissen, attestalien, verklaringen, confessien,
interrogatorien, reekeningen, exlracten en diergelyke, geene
uylgezondert, die in 't collegie overgeleevert en aan parthyen
advers gegeeven of gesonden moeten werden, op de secrelary
gecopieerd en door den secretaris of de gesworene clerc-
quen geauthenliseerd en geteekend zullen moeten werden.

82. En laatstelyk, dat de secretaris en de gesworene clerc-
quen geen meerder salaris, nog ook hooger zullen eysschen of
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exigeeren, dan de voorenstaande taxe in zig is contineerende,
op poene tegen de overtreding, als hier agter staat uytgedrukt
(Ordonnantie 5 May 1703 en resolutie 15 December 1763).

Voor (Ie advocaten en procureurs.

1. In materie, beloopende 200 rd s en daar en boven, voor
consultatief) en hel aanteekenen van de instructie, liaar van
parthyen gegeeven, werd in liquide zaaken rds —: 14

2. Dog in illiquide zaaken. » —: 24
5. En in materie beneeden de voornoemde

200 rds tot 50 inclusive, in liquide zaaken » —: 10
4. In illiquide zaaken » :14
5. Dog is dit voorenstaande te verstaan, als

parthyen zelfs by baar procureur komen, maar
zo wanneer iemand een procureur ten synen huyse
by hem ontbied om met dezelven wegens syn
proces te consuleeren, zal de procureur, behalven
het vooren gemelde salaris, daar en boven nog
genieten voor syn gang, te wecten in de stad, het
sy aan d'Oost- of West-syde » ■: 20

6. Buyten de stad, behalven de vrye vragt. . . » 28
7. Voor alle eerste citatien en presentalien.. .

» —: 10
8. En van de verdere ■ — : '■'>
9. Van alle ordinaire termynen. ie houden

van eysch, antwoord, replicq, duplicq; Ie dienen van
reprochen, salvaticn, etc. en vonnis te hooren in
zaaken van boven de 200 ryxd8

» : 18
En zo er een reconventie gedaan is, dan «laai-

en boven nog 9 stuyvers.
10. Onder de voormelde somma, tol 50 rd s loe » :14

NB. En wat daar beneeden is, hoord voor com-
missarissen van den raad.

11. In materie van 200 rds of daar en boven,
als de zaaken voldongen werden by eysch, antwoord,
replicq en duplicq, op eenen dag »

- :40



SALARIS-LIJST. 339
12. En beneden de voormelde somma rd s —: 20
15. Voor 't minuteeren en grosseeren van eysch,

antwoord, replicq en duplicq, advertissement van
regten en diergelyken, voor liet blad, beboorlyk
gegrosseerd, dat is 20 reguls op een zyde en 24
a 26 letters in een regul » —: 24

Of van yder zyde » —: 12
Dog voor de hooiden van dien en alle andere

schrifluuren, als, naar gewoonte, met groote letters
en ter halver blad geschreeven werdende, zal maar
de helfte mogen genomen werden.

14. Voor het concipieeren en grosseeren, teekenen
en presenteeren van alle requesten, twee zyden
groot » 1: —

En voor yder meerder zyde nog » —: 9
Ende zulx, zo wel van de requesten, die by de

justitie, als aan de hooge regeering gepresenteerd
werden.

18. Van allerhande verzoeken in judicio, ter
rolle niet gepresenteerd werdende » — :10

16. Voor alle verzoeken van arresten ofander-
sints, aan den president gedaan, twee zyden groot » 1: —

En voor yder meerder zyde nog » —: 9
17. Voor het voldingen in zaaken tegens den

officier, wanneer zulx op een dag gedaan werd.. » —: 40
18. Voor reconventie en geproponeerde exceptien

zullen Je procureurs genieten half geld, volgens
den inhoud van het hier boven staande.

19. Voor het termyn van conlinuatien, die
door het verzuym der parthyen geschieden, anders
niet • —: 10

20. Voor het vervolgen en ligten van alle
judicieele actens » —: 8

21. Van interrogatorien, articulen of positien
te minuteeren, voor yder blad » —: 18

22. Voor de presentatie en citatie, waar by
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getuygen, hel zy een of veele, op het recollement
werden gedagvaart rd s

— : 10
23. Voor het vaceeren op recollement van ntles-

talien of interrogatorien, het sy deselve pro of
contra parthyen helegt zyn, voor yder recollement
op het stadhuys » — : 12

24. Aan de wooningen der getuygen of elders,
hinnen de stad » 1 : 24

2b. Buyten de stad » 5: —

'26. Dog wanneer zodanige vacatien geschieden
verre buyten de stad, zo dat daar meede een
geheele dag of langer moet werden toegebragt, voor
yder dag » 6: —

27. Van oculaire inspeclien ter ordre van het
collegie of op verzoek van parthyen, binnen de stad » 1: 24

28. Buyten de stad » 3: —

29. Dog verre buyten de stad, voor yder dag,
behalven reys- en teerkosten » 6: —

30. Voor het ueemen van opening van enquesten
van wederzydse recollementen, voor yder stuk... » —: 8

51. Voor het minuteeren en grosseeren van
den inventaris van stukken, in regtsvordering
overgeleevert, voor het blad, behoorlyk geschreeven ■ — : 18

Dog voor het hoofd, als na gewoonte met groote
letteren en ter halver blad geschreeven weidende,
zal maar de helft mogen genomen weiden.

32. Voor compariticn voor goede mannen, als
procureurs by ordonnantie van den regter of op
verzoek van parthyen compareeren, in zaken boven
de 200 rd s

» 1:24
33. Beneden deselve somma ■ 1: —

34. Voor het resumeeren der stukken, voor
yder vel gros. » — : 5

."iij. De adjunct en gesworene clercq, die het opmaken en
nazien der reekeningen incumbeert, zal nauwkeurig moeten
letten, dat. in het hoofd van de reekeningen altyd gesteld
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werde, tot welke somma en uyt wal hoofde hel proces,
waar van de reekeningen werden overgcleevert, is gevoerd, op
verbeurte van een rdr ten profyle van den armen, om daar uyt
Ie konnen weeten, of de zake is uyt liquide, dan wel illiquide
oorzaake aangelegl en tot boeveel haar de termynen, enz.,
zullen moeten gevalideerd werden.

36. Voorts van alle andere zaaken, hier niet gementioneerd,
zullen zy haar moeten te vreeden houden met de taxatie van
den regier.

37. Dog voor bet ontfangen van contanten, hunne cliënten
by sententie toegewesen, sullen sy geen provisie penningen
mogen in reeckening brengen of afvorderen (Rlafferl Raad
van justitie 2 December 1761).

Voor de deurwaarders en bodens.

1. Voor yder citatie of dagvaardinge binnen de slad zul-
len zy genieten rd s

— : 5
2. In de voorstad en op de buyten cingels. . . » —: 8
3. Buyten de voorstad on de cingels tot aan de

Parveese weg en de Pupanger wagt » —: 18
En van daar lot aan de kalkoven op Ansiol, de

posten Jacatra en de Vyffhoek » —: 28
4. Op de rheede alhier, aan een persoon geschie-

dende » 1 : 24
5. Maar aan meerdere, aan snheepsboord bescbey-

den gedaan vverdende, zullen zy genieten het ordi-
naire dagement geld van 5 stuyvers; wel Ie verstaan,
als bel dezelfde persoon is, die de dagementen laat
doen; maar van hysondere meesters gezonden
wezende, van yder citatie » —: 28

6. Op Zoutelande, Noordwyk, Ryswyk endc
Anke, van ieder » 1: 24

Op Meester Cornelis » 3: —

7. Op Onrust, zo perzoonlyk derwaarts gaan. » 3: —

iV.fi. Daar onder gereekeut hunne verteering.
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8. Dog met een briefje de citatie bestellende. nl s --: 28
9. Op Maronde en Baccassie, van ieder. .

.

» 5: —

buylen hunne reyskosten, waar voor rd' !> bepaald
worden, paardeloon er onder gereekent, mits dat
zelfs moeten gaan.

10. Maar meerdere citatien, zo op Onrust, als
Maronde en Baccassie moetende bestellen, als dan
gelyk by art. 5 bepaald is • —: 28

11. Voor bet stellen van ieder ordinair relaas
op een citatie, insinuatie, sommalie en renovatie zul-
len zy, zonder aanzien van plaats, behalven het
bepaalde citatie geld, genielen » —: 12

12. Wanneer het collegie, 't zy ordinaris of extra-ordinaris
vergadert is en de partbyen, die de zaak aangaat, of getuygen
voor dezelve moeten geroepen werden, zullen zy daar voor
genieten na de verheyd van de woonplaatse, als by articul
1, 2, etc. genoteerd is.

Van arresten.

15. Wanneer arrest op een der voornoemde plaatsen gedaan
weid, zullen zy, behalven het citatie geld, voor het maken van
een ordinair relaas genieten rds —: 12

En, om dat die van arrest grooter vallen, voor
yder zyde gros nog » —: 8

14. Dog, by aldien perzoonen, schip of vaartuygen in
arrest moglen genomen werden, waar van zeyl en roer
geligt moesten zyn en door eenig volk bewaart worden,
daar van zullen de nodige onkosten opgebragt, zo veel
meer, als de ordinaire arresten bedragen, hun goed gedaan
werden.

15. Wanneer de arresten, die ten versoeke van partbyen
gedaan zyn, wederom door haar werden ontslagen, zullen zy
zo veel genieten, als voor een citatie en ordinair relaas geper-
mitteerd is.
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Van inventariseeren, cxeculeeren en verhopen der goederen,
zo over schuld, amende en confiscatie, als anders.

16. Als de deurwaarders speciaal g'ordonneert werden
eenige goederen ten overstaan van getuygen te invenlariseeren,
zullen dezelve, behalven hel. voornoemde salaris van citatie,
voor het minuteeren en grosseeren van yder zyde schrifts
genieten rd s

— : 9
17. Voor allerhande bekkenslag, dat alomme

door haar in de stad gedaan werd, zullen zy
weegens ieder zaak genieten » —: 55

18. De perzoonen, van wie, uyt kragte van appoinctement of
sententie, etc, voor insinuatie en renovatie gelden of goederen
afgehaald moeten worden, zullen voor het verleenen van quitan-
tie aan den deurwaarder het volgende moeten lietaalen:

19. Voor 't ontfangene en aan den eysscher of impetrant
weder uyl te keeren geld, bedragende rd s 200 en daar
beneeden 74 perct0

20. En van al, wat het gemeld montant te boven
gaat, niet meerder dan '/s "

21. Dog, zo hel goederen zyn, die niet verkogt werden,
zullen dezelve by den regter of commissarissen getaxeerd
werden.

21. Voor het innen en uytkeeren der penningen, geproce-
deert uyt verkoop van losse goederen, zullen zy genieten
van het hondert rd" 1: —

23. Van de vaste goederen » —: 24

Van hel aanhalen van confiscabele goederen, hel zy op
iU' rheede, binnen of buylen de stad.

24. Voor het oppassen aan boord in 't aanhalen van goe-
deren, als binnen een halve dag gedaan-weid, zal de deur-
waarder genieten eens rds 1: 24

25. En zo het langer duurt dan een halve dag » 3: —

26. Vragt, coely loon en het waarschouvven va n parthyen,
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die zig opgedaan hebben en op de voorschreevene goederen
prelensie willen maaken, daar buyten ücreekent, ten waare
de aangehaalde goederen kost- en schadeloos wederom wierden
gegeven, wanneer zy niet meer als hunne verschootene guastos
zullen mogen genieten.

27. Voor het aanslaan van ieder slel biljetten, het zy bin-
nen of buyten de stad, op de rheede, op buyten plaatsen, daar
't zoude mogen wezen, zullen zy genieten rd s 1: 50

Van particuliere visilalien en comparilien voor commis-
sarissen of goede mannen.

28 Voor het vaceeren op ieder ordinaire en extra-ordinaire
visite, inspectie oculair van huysen, gebouwen, timmeragie,
land, thuynen, bosscheiding, scheepen en andere goederen, etc,
binnen en in de Zuyder voorstad, zullen zy genieten, buyten
het ordinaire citatie geld rds 1: —

29. Verder buyten de stad, de vragt daar onder
gereekent, dog buyten het ordinaire citatie geld. . » 1: 12

Voor hel exploicleeren van mandamenlen.

50. Voor hel exploicleeren van allerhande mandamenlen,
het zy by klokke slag of andersints, binnen de stad en het
casteel, zullen zy genieten rds

— : 18
51. Voor het afïigeeren van ieder slel der

edictaale citatie», buyten en binnen de stad en
het casteel » 1 : 30

32. Voor het minuleeren van hunne scliriftelyke
relasen, rapporten, etc, op de g'exploiteerde man-
damenten, etc, die niet grooler als een zyde
schrifts zyn » —: 9

35. Ende groter als een zyde, zullen zy voor
yder zyde daar en hoven genieten » —: 9

34. Ende werd verstaan in het generaal, dat elke zyde,
hehoorlyk gegrosseerd, moet inhouden twintig regalen en
ieder regul 24 ;ï 26 letteren.
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55. De voordeden en salarissen, zo van de eerste, als tweede
deurwaarder, zullen by den anderen gevoegd werden, waar
uyl de eerste twee en de tweede een derde genieten zal,
waarom ook door baar beyden de exploicten en alle andere
diensten, zonder onderscheyd, zoo wel te lande, als op de
rhee, zullen moeten gedaan werden.

2. Lyst van hel salaris voor de notarissen.

Voor het minuteeren en grosseeren van een obligatie, het zy
met of zonder borgtogt, tot rd s 100 rds —: 40

Van 100 tot 300 rd9
» 1:12

» 500 rds en daar boven » 1: 24
Slaven transporten niet dies afschrift » —: 42
Voor het minuteeren van een ordinair testament

met dies gros » 4:24
Dog van meer extenlie zynde, voor ieder blad nog » —: 24
By nagl dubbekl.
Superscriptie van een testament » 4: 24
Actens van cessie, donatie, cautie, borgtogt, guarand,

indemniteyt, quitanlie, aditie, repudiatie en aulho-
risatie, mitsgaders alle actens, die van die natuur
zyn » 2: —

Bodemary brief en het gros » 1: 38
Generale en codicillaire procuratien van op reis

gaande persoonen en hel afschrift » 2: 18
Een generale procuratie met dies gros » 2: —

Speciale procuratien, diverse » 1: 24
» procuratie tot den onlfangst van gagie,

met twee afschriften » 2: 24
Een wisselbrief, des nodig, met twee afschriften.. » 2:18
Actens van substitutie en surrogatie » 1: 32
Een acte van verseegeling en ook van ontseege-

ling, met dies afschriften » ö: —

Voor het minuteeren van inventarissen van boedels,
voor ieder blad, ieder zyde van 20 reguls, ieder
regul van 24 a 26 letters » —: 50
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En voor het afschrift van ieder hlad. van 20
reguls op een zyde rd s

— : 24
Acten van koop, huurcedul, accoord, hesteding,

obligatoir, huwelykse voorwaarden, hoedel reeke-
ningen, protesten, insiimatien, intcrrogalorien.
atteslalien, declaratoiren, revocalien, afstand en
certifioatien, na dies groote, voor liet minuleeren
van ieder hlad » —: 24

En voor het grosseeren van het hlad » —: 24
Wyders voor alle copyen, zonder onderscheid, voor

ieder vel » 1: —

Alles gereekend huyten den gang, indien zodanige
actens niet ten comptoire van den notaris
gepasseerd werden, item huyten het zcgnl- en
getuygen geld.

Voor een gang binnen «Ie stad ■ —: 24
En huyten de stad ■ 1: —

Wyders voor ieder uur vacatie » 1: —

Dog by nagt dubbelt (Ordonnantie 3 May 1763).

3. Lyst van de salarissen voor den secretaris van Ideene zaaken,
den geswooren clercq van den Raad en de sollicileurs.

Voor de constitutie op de secretary rd* — :12
■« 't rolleeren van d'eersle presentatie, ilem

default, recollement en uytspraak, ieder... » —: 10
» 't rolleeren van de loopende zaaken » —: 2
» de ordinaire notul van loopende zaaken met

het zegul » —: 16
» » ordinaire notul van default met hetzegul » —: 16
» ■ extra-ordinaire notul van default, na de
grootheid getaxeert.

En van ieder zyde, dal dezelve nog grooter is
dan een vel schrifts, nog » : 9

En voor de notul van recollement met het zegul. • :23
Voor d'acte van recollement » —: 12
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Voor 't appoincteincnt van domicilium citandi et
execulandi, enz., zo ook voor 't appoinctement
van namptissement met 't zegul rd!

— : 42
» ordinaire appoinctementen ter rolle met 't zegul

en afschrift op een zegul » 1 : 6
• extra-ordinaireappoinctementen ter rolle, na de

groolheyd; voor ieder zyde, dal hel grooter is
als een ordinair appoinctement, nog » — : 9

» een ordinaire sententie, een vel groot, met het
zegul en dies afschrift op een zegul » 2: —

En grooler, voor ieder zyde nog » — : 9
Voor de notul van huys ruyming met 't zegul.. . » —: 32

» een copia obligatie, van ieder zyde gros.... >» — : 9
» alle verdere copia's, die ter rolle of daar

buylen verzogt werden « —: 9
» het neemen van visie, voor ieder vel ">

» weder liglen van ieder stuk » —: 4
» » opmaken der kosten, ieder zyde, buy-

ten het zegul » —: 10
» » nazien van dezelve » —: 10

De sollicileurs.

Consullalion en aanteekcning van de instruclie. . . rd s —: 12
Voor de gang binnen de stad » : 10

» eerste presentatie, ileni default en recollemcnt.
ieder buyten bet zegul • — :10

» hel liglen en weder liglen van ieder stuk. . » — : 4
de ordinaire termynen » —: 7

» inconvenlie en reconventie of exceptie • —: 10
• 't tennyn van uytspraak » — : 7
» » » » waar bycondenina-

lie ter rolle werd geoblineerd » — : 10
» revisie of resumtie van de bewysslukken en
bylaagen. die geproduceerd zyn, dan wel resum-
tie, die van andere papieren verzogtword, voor
ieder vel gros » — : 2
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Dog voor de hoofden van alle diergelyke papieren, als met
grooie letters en ler halver hlail gcsehrcevcn werdende,
mag maar de hellle genomen worden.

Voor de communicatie binnen de stad rd s —: 10
» » » lmyten » » » —: 14
» 't intendilh met het zegul » —: 18
» 't overhandigen van declaratien van onkosten
of eenige copyen aan hunne meesters, binnen de
stad ■ —: 10

Item buyten de stad » — :14
En voor de communicatie, als er iets ingediend is.

binnen de stad » —: 10
Buyten de stad » — :14
Voor het opmaken van den inventaris, aan den

gesworen clercq en niet de solliciteurs, voor
ieder vel, mits niet ter halver blad en met grooie
letters geschreven zynde » —: 36

Item voor het fourneeren van het proces, voor ieder
stuk » —: 1

Voor de genomene opening van enquesten, den
gesworen clerq voor ieder stuk » —: 4

En de solliciteurs » — : 4
Voorts zal ieder declaratie van onkosten met 5 perc 10

boven het bedragen van gemelde declaratie beswaart werden
en deze S perc'0 aan de leeden van den Raad. van Scheepenen
in van 't collegie van kleine zaaken voor 't examineeren en
nasien van die declaratie loegelegt, gelyk meede aan gemelde
leeden van den Raad g'accordeerl werden twee stuyvers van
yder notarieele acte, die door hen als commissarissen nvt
gemelden Rade nagesien sal syn, om door de notarissen, ider
voor zo verre de voor hun gepasseerde actens betreft, betaald
te werden, met ordre aan de secretarissen van meergemelden
Raade, Scheepenen en commissarissen van kleine zaaken, om
het een en ander in te vorderen en te colligeeren. ten
eynde jaarlyks onder de respective leeden van de collegien
in gelyke deelen verdeelt te werden.
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Verder blyft de procureurs en solliciteurs g'interdiccerd
om in zaaken, waarinne zy hereeds sententie of appoinctemenl
bekomen hebben en genoodzaakt syn verzoek 10l verkoping
of gyseling te doen, buylen de sententie of liet appoinctement,
hel welk zy als dan cenelyk zullen moogen overleggen met
de daar aan g'annexecrde relaasen van den deurwaarder of
bode, daar nevens een register met slukken Ie exhibeeren, gelyk
meeslen tyds geschied is, cenelyk om daar door de kosten te
vermeerderen; met ordre aan de collegien van justitie om daar
omtrent attent te zyn en almeede te beletten aan de praclicyns
het maken van alle onnodige allegatien en redites in haare
schriftuuren en voor al in haare requesten of andersints;
en, by heviuding van het contrarie, by sententie, vonnis of
dispositie te verklaaren, dat zy daar voor geen salaris ver-
dient hebben.

Mede werd geslatueerd, dat de declaratien van koslen, door
de commissarissen en gecommitteerdens, in welker maand de
sententie van hel proces gepronuncieert is, nagezien en
geteekend zullen moeten werden en door geen andere, op
verbeurte van een hondert ryxdaalders voor den armen door
den geenen, dewelke tegen deeze speciaale ordre zal zyn te
werk gegaan.

Werdende ook deeze commissarissen en gecommitteerdens
gerecommandeert en gelast om zorge te dragen en in te
staan, dal 'er niels boven 't gepermitteerde by dit regle-
ment werde opgebragt, nog voor den een, oog voor den
anderen, nadien, by bevinding van het contrarie, dezelve
almeede zullen verbeuren gelyke hondert ryxdaalders voor
den armen.

Buylen dien zal de geene, die zig zal hebben g'emancipeert
dese ordre ten aanzien van 't bepaalt salaris te overtreeden,
gedeporleert en dus uyt zyn dienst gesteld werden, ongereekent
de verzending met een der eerst vertrekkende scheepen na
Nederland van de geene, die van daar in India mogten zyn
aangekomen (Ordonnantie 5 May 1763 en resolutie lt» De-
cember 1763).
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4. Lysl der salarissen, zodanig als dezelve by den secretaris,

geswooren clercq en bode van Weesmeesteren deser
stede, genoten zullen mogen voerden.

De secretaris.

Voor den verkoop van losse of vaste goederen, van het hondert
onder deselve conditie, als van den secretaris van justitie
is gezegd rd" 3: —

« het inventariseren, het opmaaken van den
inventaris en de dierweegens te doene moeyte,
van ieder vel, mits vier en twintig reguls op
een zydc gesteld en alle onnodige extensien
vermeyd werden » 1: —

» het inboeken van alle inkomende capitaalen,
van het hondert » — : 1 i

» het registreeren van testamenten » 1: 24
» 't passeeren van Weesmeesteren kennissen.. » 2:24

De gesworene clereg.

Van alle verdeelingen en overschryvingen der gelden,
van het hondert rd' —: 1 i

Mits zig stipt gedragende aan Weesnieesteren
instructie en verders geene verdeelingcn en
overschryvingen makende, als die noodsakelyk
geschieden moeten.

Voor een certificaat, dat niets met de weeskamer
hebben uylslaande * —: 24

Blyvende van die belaaling g'excuseert de geenen,
die verklaringen van armoede hebben ingedient
of die zig andersints in een armoedige staat
bevinden.

Voor een quitantie voor pupillen of andere persoonen,
die haar capitaalen van de kamer ligten. . : 12

y> het royeeren van een Weesmeesteren kennis » — -.12
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Voor het opmaaken der biljetten rds 1: —

» yder perceel, dal verkogl werd » 1: —

de extracten, die aan d'huysen appart g'affi-
geerl en tot het doen der opdragt uytgetrok-
ken werden, 't stuk » —: 12

» een certificaat onder een verklaring van ar-
moede, niets te laaten betaalen.

» 't exl raheeren van reekeningen, journaals wyse,
en alle andere papieren, staande 24 reguls op
een zyde, 't vel » —: 40

Dog van copias van testamenten, inventarissen en
vendurollen zal voor 't vel, gelyk voormeld, maar
bereekeut mogen werden » — :20

Voor een copy zoldy reekening » — :12

De bode.

Van den verkoop der losse en vaste goederen een
half procent ol' » —: 24

Voor de invordering van alle uylstaande gelden
een quart procento of. » —: 12

» 't ophaalen en bestellen der testamenlen, van
ieder » —: 12

» ieder persoon, die hy citeert om in vergadering
te compareeren » —: 12

» tafel, zeyl en gomslag lot de vendutie.
...

» 2: —

» het aanslaan der biljetten » 1: —

5. Lysl der salarissen, zodanig als dezelve by den secretaris,
clercq en bodens van Heemraden der Balaviasche

ommelanden genoten mogen werden.

De secretaris.

Voor ieder extract rd s 1: —•

» » erf of stuk land. by verkoop »—: 12
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Voor ieder quitanlie rd" — : 12
alles buyten het zegul geld.

Voor commissie- of vacatie geld, 's daags » 6: —

De clercq.

Voor ieder request, buyten 't zegul geld » 1: 30
» » registratie van de suykermoolens. araks-
branderyen, steen-, kalk-, pannen- en potte-
bakkeryen, by verkoop of overschryving » 1: 30

De bode.

Voor ieder vacatie by particuliere werken,'s daags » —: 24
» » « in commissie, 's daags » 3:12

(Ordonnantie S May 1763).

6. Lyst der salarissen, zodanig ah dezelve by den
secretaris en bode van 'l collegie van Boedelmeesteren

genoten mogen werden.

De secretaris.

Voor hel verleenen van een permissie briefje tot liet begraven
van een Chinees ot' Mahomelaansch lyk . . . . rds —: 12

» bet registreeren en uylschryven van een
testament » 1:42

NB. Hier van genieten de geswore clerq ofover-
drager » — :12

Voor hel verleenen van een Chineese trouwbrief. » 1 : —

» » opmaaken van een boedel reekening, na
het getal der jaaren en dat dezelve groot
is; egter mag dezelve niet surpasseeren » 10: —

» » passeeren van een quitanlie, zonder borg-
togt » —: 12

» > passeeren vau een quitantie, met borgtogt » —: 24
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PUttAAT-BOLK DKEI IX.

Voor hel inventariseeren van een boedel, na dat
daar veel lyd en moeyle meede toegebragt
werd ; egler mogen zodanige inventarissen
almeede niet surpasseeren rd s 10 : —

» » opmaken van onderhandse inventarissen,
als: in de boven landen, 's daags » 6: —

in de stad ...
» 5: —

■ de vendupenuingen van losse goederen procenlo » 4: —

» » » » vaste » » » » 5 : —

Beyde onder dezelfde conditie, als van den secreta-
ris van justitie is gezegd.

Voor bet biljet-geld tot 't verkoopen dor vaste
goederen, voor yder stel » 9: —

Dog, liy aldien het biljet groot is en boven de vyflhien perceelen
bevat, dan is liet salaris dubbelt (Ordonnantie 5 May 1763).

De bode.

Voor de vendupenningen van alle vaste goederen, een halve
percent of rd 3

— : 24
»de vendupenningen van alle losse goederen,

een percent of » 1: —

» het aanplakken van biljetten » —: 24
Laalstelyk werden de bediendens van de collegien van

Weesmeesteren, Heemraden en Roedelmeesleren de stipte
observantie der voormelde ordres ernstig aanbevoolen, op poene,
«lal de geene, die de gemaakte bepaalingen in deesen mogte
komen te overtreeden, voor een jaar zullen werden gesuspen-
deert van haare ampleu en bedieningen, boven twee maanden
gagie, tot een boete voor d'armen.

7. De Moorsche priester, die tot hel beëedigen van Moor-
sche getnygen by de collegien van justitie werd gebruykt,
2al voor ieder gang en comparitie in Raade een rd r genieten
(Resolutie van Schepenen 20 January 1681).

8. Gecommitteerde Heemraaden, ten verzoeke van eenige
twistende parlbyen ofte ter instantie van andere lieden, die
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met eenige uytgifte van landeryen gebeneficeert werden, visites
of oculairc inspectie gaande doen of neemen, zullen genieten
het volgende salaris, namentlyk :

voor een visile buyten de Imyten forten en ring of nieuwe
sloot, ieder der gecommitteerde leeden rds 5: —

de secretaris en bode, ieder » 1: 24
voor een visite binnen de forten en ring sloot, de

leeden ieder. » '2 : —

de secretaris en bode, ieder » 1: —

Des dat, zodanige visites zo ver te doen zynde, dat daar
toe een geheele dag met de heen en weder reise vereischt werd,
als dan by de leeden eens zo veel zal genooten werden als voor
de geenen, die buyten de forten gedaan werden.

Of zo veel meer of minder, als by 't collegie billyk zal g'oor-
deelt werden, zynde het salaris van den secretaris en bode in
dat geval op § 5 reeds bepaald (Kesolulie 18 Juny 1686).

9. Insgelyks werd aan de landmeeters het volgende salaris
toegevoegd, binnen de stad en voorstad, als meede op de"buy-
ten barm:

1° voor 't meeten van een erf biunen de stad ofte meer
als een erf, mits dat een perzoon toekomen, zo de meting
binnen de tyd van 6 uuren kan geschieden, zal de land-
meeler genieten rd s 5: —

2° gelyk meede in de voorstad en de erven, die
aan de buyten barm, rondom de stad geleegen
zyn, al meede » 3: —

5° zo de meting niet kan geschieden binnen de tyd van 6
uuren, zo zal de landmeeter voor ieder uur, dat hy lan-
ger meet, nog een halve rd r meer genieten boven de voor-
gestelde 3 rd s

, maar zo hy de meting in minder tyd kan
afdoen, 't zy in hoe korten tyd liet ook zoude mogen
weezen, edog volgens het begeeren van d'-geene, die hem te
werk stellen, zal hy egter de voorsz. 5 rds ten vollen
genieten buyten de stad en binnen d'fortressen;

4° voor het meeten van een stuk land ofte thuyu, geleegen
binnen het district van de fortressen Soutelande, Noord-
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wyk, Ryswyk en den nieuwen dam, zo de meeting op een
dag kan geschieden mei het heen en weder gaan, zal den
landineeter genieten rd s 4: 24

5° wel verslaande, al schoon de meting in korten tyd wierd
afgedaan, zal hy egter het volle geld van ryksdaalders vier
en een halve genieten;

6° maar, ingevalle de meeling de eerste dag met het heen
en weder gaan niet kan geschieden, maar de landineeter
daar langer lyd toe van nooden heeft, zo zal de meeting
hy den dag helaald moeten worden, te weeten voor ieder
dag ■ 4: 24

7" maar den landmeeler zal gehouden weesen den eersten dag
den tyd van 5 uuren te meeten, mits dat hem vry zal
staan die agter malkander af te meeten of dat hy tusschen
heyde wil rusten, maar den tweeden dag meede nog den
giintschen dag werk hebbende, zal hy gehouden zyn 6
uuren te meeten en den dag, dat hy gedaan zal hebben
om weder na de stad te gaan, zo zal hy almeede maar
gehouden zyn 5 uuren te meeten;

8° verders, zo den landmeeter boven d'gestipuleerden lyd nog
met zyn meeting niet gedaan heeft of, wel gedaan heb-
bende, nog naar de stad moet gaan, Ie weeten, zo hy den
laatsten dag volkomen 6 uuren lang genieeten heeft, zo
zal hy daar voor een halve dag huur genieten, ten
bedragen van rds 2:12

9° den landmeeter zal niet gehouden zyn hy minder als
by halve dag hem Ie laaien belaalen, excepto, den eersten
dag zal hem altyd vol betaald werden, al waar 't ook,
gelyk vooren gesegd is, de meting in nog zo veel korter
tyd gedaan wierd, en dat uyt consideratie, dat hy de gang
heen en weer moet doen.

Buy ten de forIr essen.

10° Zn Je meling gedaan moei werden huylen 'l district
van de meergemelde forlressen, zo zal den landineeter
genieten 's daags rd' 6: —
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11° zal den landmccler verder gehouden weezen in de mee

tingen buylen de fortressen meergemeld zig te regulee-
ren naar den inhoud van 't 4'I',1', Ïs'ic, 6llf

, 7' I '', BS,C8S,C en 9d"

arlicul van dese §, uylgesonderl zyn dag liuur, die liier,
gelyk in 't I0'1e arlicul gezegd, gesteld is op 6 rds en een
halve dag op drie rd»;

12° verders, zo de meting buylen de voorsz. fortressen geschied,
zo zal den landmeeter moeien voorzien weiden met een
bequaam paard of, zo men niel ie paard kan ter gedesti-
lleerde plaals komen, met een bequaame schepprauw of,
by manqument van dien of zyn eygen gehruykende, zal
daar voor een halve rd r daags in reekening mogen brengen.

Voor 'l maken van kaarlen.

15° Voor 't maken van een kaarl mei 't nodige schrift, daar
by slaande, maar een imperiaal vel groot weezende,
zal hy genieten rd" 3: —

14° zo een kaart grooter als een imperiaal vel is,
sal den landmeeter voor alle de overige vellen
genieten, voor ieder » 1: 24
dal is voor een kaart van twee vellen » 4:24

» & » » » » drie ■ . . n 6 '. ■—
b » » » » b vier » » 7: 24

en zo voorts.
10. De scherpregters zullen, huyten hunne winnende maand-

gelden, hebben het volgende salaris:
1° 'van elk perzoon, die zy van 't lecven ler dood zullen

brengen, rd s 6, 't zy op wat manier zulxzy; en, zoo wan-
neer zy het doode lichaam huyten op een rad ofte aan een
galge moeten brengen, zullen zy daar voor genieten twee
ryxd 8

;

2n van luyden, die haar zelve verdaan hebhen en door den
regter gelast worden in een mik aan de galge ofte anders
gehangen te worden, zullen zy drie rds hebben;

5° voor het enpaleeren of spitten zullen zy genieten thien rds ;
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4° voor regt, daar de dood niel op volgt, als: van geesselen,
brandmerken, oor ofte oorcn afsnyden, door de tonge
steken, band afhouden, oog olie oogen uytsleeken, en zo
voorts, zulle» zy bebben drie rd*; wel vertaande, dat,
indien aan een persoon meer als een executie gedaan word,
als: geesselen en brand merken, geesselen en oor afsnyden
olie oog uylsleken, ofte wel geesselen en brandmerken en
oor afsnyden en diergelyke, dat zy voor zodanige meerdere
executien niet meer zullen hebben als halff geld;

5" van de perzoon, die de scherpregters zullen lortureeren
ofte pynigen, zullen zy 2 rd B hebben; maar, als iemand niet
met torture hedreygd word, daar van zullen de scherp-
regters niet meer hebben als half geld, te weeten, by
aldien daar over geroepen zyn, en anders niet;

6° van het geesselen, dat binnen 'tstadhuys door de dienaars
van de officieren gedaan' word, zullen zy niets te pretendeeren
hebben;

7° wanneer iemand, gesententieerd zynde te sterven, gegeesseld
te worden of diergelyke, door de hooge reeringe gepar-
donneert wordt, zullen de scherpregters half zo veel genieten,
als zy gehad zouden hebben, by aldien de sententie g'exculeerd
waare geworden (Oude statuten, resolutie 51 Jury 1753
en besluit XVII""1 13 July 1755).

11. Geene boedels van overleedene of insolvente perzoonen
zullen door Wees- of Boedelmeesteren, den curator ad lites, de
secretarissen van justitie, als sequesters over insolvente boedels,
en generalyk alle, die uyl kragte van zyn ampt eenige
administratie van boedels compeleerd, voor waakloou of toczigt
van clercquen niet hooger of meerder mogen werden beswaard
als voor twee loezienders of clercquen, die ieder des daags,
tot laste des boedels, zullen genieten een quart of te samen
een halve ryxdr en niet meer, of ook uyllerlyk niet langer
als voor den tyd van ses weeken, na verloop van dewelke,
indien de boedels dan nog niet gered ofte ten gelde gemaakt
mogten zyn, gelyk doorgaans in veel minder tyd geschied,
de hewakinge door zodanige clercquen zal moeten werden
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vervolgt voor liet loon, dat zy van de Corap" of van haare
respective collegien genieten (Resolutie 23 Juny 1716).

12. Behalven het geene voor 't inboeken der actens van
bevorderde of verbeterde dienaaren, volgens 't gestatueerde
onder 't kleyne zegul, is g'accordeert, mogen de bediendens
ter generale soldy comploir geen ander salaris pretendeeren
als 't volgende, te weetcn :

voor de copia van een testament, mits op ieder
zyde twintig reguls ordinair, maar geen
gegrosseerd schrift staan, per vel rd' — :20
't opzoeken der saldo's van overleedenen
ten laste der geene, die dezelve laat opzoeken,
voor ieder rcekening » — : 6

» 'tafschryven en saldeeren by de hoeken van
reekeningen, die naar Nederland versonden
werden, als vooren, voor ieder reekening. . » —: 6

» 't inscbryven der reekeningen in de boeken
der afbetaalde saldo's, om alhier betaald te
worden, als vooren, ieder reekening » —: 6

wegens 't intrekken der reekeningen in de vry-
boeken by de houder der logie boeken, voor
ieder reekening » —: 6

voor de appoinctementen der leevendigen, ten voor-
deele van vrye luyden op 't afbelaalen derzelve » — : 6

» 't opsoeken van verloorenc reekeningen, voor
ieder reekening » —: 6

van alle appoinc lementen, waar by eenige delinquan-
ten belast werden ten profyte van de fiskaal en
zulx ten laste van des fiscaals portie » —: 12

alles behalven 'I verschot van het zegul geld (Resolutie 27
Maart 1665).

DESOLATE OF INSOLVENTE BOEDELS, ITEM
PREFERENTIE EN CONCURRENTIE.

1. Boedels, ilie noloirlyk insufflcant ofte insolvent ïuogten
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weesen, zullen aangevaart, geïnventariseerd en geadministreerd
moeten werden by de secretarissen van justitie als sequesters
van insolvente boedels, mei voorkcnnisse en ordre van liaare
respective presidenten (Resolutie 9 Augustus 1688).

2. En dat met deese solemnileyt, dat de eerste inventa-
risatie en aanvaarding, indien hel boedels van eenige merite
zyn (waar over 't oordeel aan d'heeren presidenten, maar
niet aan de sequesters selvs zal staan), niet zal mogen
ondernomen werden dan ter presentie van twee gecom-
mitteerde leeden uyt dal collegie, waar onder zodanigen boedel
dan resorteerl (Resolutie "23 Juny 1718).

ö. Voorts moeten de sequesters naarstig onderzoek doen,
ol' 'er ook iets uyt den boedel vermindert, versteeken ofte
in eeniger wysc, het zy door den overleeden gefailleerde
ofte anderen, in fraudem en lot nadeel van de gemeene credi-
teuren gehandelt zy.

4. De goederen van insolvente boedels, invoegen, als by
§ 2 vermeld, g'inventariseerd zynde, zullen de sequesters
ten eersten hun devoir doen om me de uylslaande schulden in
te vorderen en de goederen met de eerste geleegentheid, uyter-
lyk binnen ses wecken, na voorgaande affictie van biljetten, in
't openbaar aan de meeslbiedende vcrkoopen, en dat ten
overslaan van twee gecommitteerde justitieele leeden, in opzigte
der vasle goederen observeerende hel gestalueerde onder erven,
huysen, thuynen, etc. (Resolutie 23 Juny 1694).

5. Ingevalle eenigen boedel invoegen voorsz. nagelaaten
werd, aan welkers sufficantheyd men zoude mogen twyffelen,
zo zal als dan daar omtrent g'observeert werden't gestatueerde
onder Boedelmeesteren, item curator ad lites.

6. Dog, in cas zodanigen boedel onder beneficie van
inventaris geaddieerl werd, zal de verkoping der goederen, tot
denselven gehoorende, geregtelyk g'inventariseerd zynde, door
den secrelraris van de reglbank, waar onder zodanigen boedel
by insolventie zoude gehooren, dog ten overstaan van de curato-
ren, in plaats van geregtelyke gecommilteerdens, geschieden.

7. Dog de nagelaaten goederen van eenige insolvente of
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fugatieve perzoonen, die, naar gissing, geen 100 rd' kunnen
rendeeren, zullen, zonder byweesen van geeommilteerdens, door
den sequester mei den Imde of deurwaarder mogen verkogt
werden (Resolutie van Schepenen 18 September 1645).

8. In het houden van het judicium preferentiae et con-
eurenliae van insolvente boedels van 'sCornp* dienaaren,
voor zo veel de mobilia aangaat, zal in maniere, als volgt,
moeten gèprocedeerl werden:

Eerstelyk: dat, wanneer die insolventie komt te vallen in
boedels van luyden, alhier te lande geboren en in 's Comp*
dienst aangenoomen, als dan het gemelde judicium ook zal
moeien werden gehouden hier te lande.

Tin tweeden: dal hel selve judicium ook alhier zal weiden
gehouden in insolvente boedels van weduwen van 's Comp'
dienaaren, indien zy by haar mans overlyden jaar en dag bier
in Indien en met intentie om haar lixum domicilinm alhier
Ie vestigen hebben gewoont, als zynde dan niet anders als
vrye burgers te eonsideeren; dog

Ten derden: dat, zo wanneer de insolvente boedels zvu van
luyden, werkelyk in den dienst van de Comp8 orerleeden,'t zy
dezelve alhier een zo genaaml lixum domicilinm hebben gehad
of onder het navigepren of andersints zvn gestorven, mitsgaders
ook van derselver weduwen, haar domicilium alhier geen jaar
en dag na haar mans overlyden vrywillig gecontinueerd heb-
bende, het voorsz. judicium zal moeten werden gehouden
ter plaatse, van waar die pcrzoonen zyn uytgevaaren (Beslui l
XVII»™ 20 November 1741!, 18 September 1747, 18
September 1780 en 15 Oetober 1787).

9. Maar over boedels van Comp' dienaaren, met vreemde
scheepen in Indien g'arriveerd en hier te lande in dienst
aangenomen, mitsgaders derzelver weduwen, moei bet forum
hier te lande gehouden werden, waar van egter de penningen
aan de g'intercsseerdcrs niel anders mogen afgegeven werden
als onder cautie de restituendo (Resolutie 9 Oclober 1753).

10. Uyt insolvente boedels van 's Comp' dienaaren, die,
ingevolge hel geslatueerde by § 8, naar Nederland moeten
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overgemaakt werden, zullen de posten van onbetaalde dood-
sehulden, nevens de pretensien van doctoren en practizyns ol'
ehirurgyns, de overleedene in haar ziekte bedient hebbende,
item de liuysliuuren, voor zo verre die preferentie hebben, en
verschot van spys en drank van persoonen, daar zy ten tyde
van haare ziekte hy inwoonden, als niet te excessief zyn, en
's Heeren tollen en geregligheeden zonder forma van proces
alhier betaald werden, mits dat de pagters omtrent de laast-
gemelde schulden hunne pretensien behoorlyk komen te
verifiecren, ten langsten 5 maanden na 't overlyden van
sodanige dienaar van d'Gomp6

, op poene van verstek (Resolutie
28 Oclober 1718, 9 Oclober 1755 en 14 Juny 1765).

11. Die eenige actie ofte pretensie vermeend te hebben
op een insolvente boedel, waar over bet forum, invoegen als
beven gesegt is, hier te lande mag werden gehouden, zal
dezelve binnen den tyd van ses weeken, na dal den boedel
voor insolvent of desolaat opgegeeven is ofte zulx by alfictie
van biljetten door den sequester genotificeerd zal wezen,
ter gecretarye bekent maaken (Oude statuten).

12. Deze tyd van ses weeken verslreeken zynde, zal den
sequester van zyn collegie verzoeken twee leeden en voor
deselve, ten sekeren, geprefigeerden dag, doen dagvaarden alle
de crediteuren, die hem ter secretarye bekent gemaakt zullen
hebben, omme te disputeeren op de preferentie en concurrentie
(Dito).

15. En, in soo verre een ofte meer van de parlhyen ten
geprefigeerden lyde niet compareerde, zal de nou-comparitie
strekken voor de eerste defaull; en, voor profyl van dien.sal
den dclaillant moeten betaalen de kosten van de comparitie.
'■er dat hy zal mogen geboord worden (Dito).

14. En compareer) hy ten tweede maal niet, zo zal hy
van 'l profyt van 'I tweede defaull van sync pretensie
versieeken weesen (Dito).

15. En, indien ten gestelde dage maar een crediteur com-
pareert, zal dezelve alleen uyt de penningen van den boedel
mogen liglen, so veel, als syn agter weesen bedraagt (Dito).
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16. Maar, zo 'er twee ofte meer persoonen compareeren,
zal elk van hen lieden, den een voor, den anderen na, door
den secretaris, nevens voorsz. gecommitteerde leeden besoig-
neerende, zyn pretentie van preferentie of concurrentie laaten
aanleekenen en zyn bescheid, daar toe dienende, overleg-
gen, ten welken tyd als nog den geenen, die versuymt heb-
ben binnen ses weekcn haar actie bekent te maken, mede
op de preferentie en concurrentie gehoord zullen worden, mits
betaalende de kosten van d'comparatie (Dito).

17. Het selve gedaan zynde, zullen voorsz. gecommitteerden
leeden hun devoir doen omme parthyen nopens de preferentie en
concurrentie, is 't mogelyk, te verdragen, waar van zal gemaakt
worden proces-verbaal; en, in conformité van 't getroffen ver-
drag, zullen d'penningen mogen werden geligt (Dito).

18. Maar, zo verre partyen ofte eenige van dien zig niet
kannen verdragen, zal den secretaris 'l voorsz. verbaal, inhou-
dende de pretensien van parthyen, mitsgaders de bescheyden,
daar neffens by dezelve overgelegd, binnen den tyd van agt
dagen daar aan volgende overbeveren aan syn collegie, omme
by dezelve op de preferentie en concurrentie gedisponeerd te
werden na behooren (Dito).

19. Maar, zo den regter bevond, dat de zaaken niet gelee-
gen waaren om op voorsz. proces-verbaal ende de stukken,
daar nevens gaande, afgedaan te werden, zo zullen de parthyen
geappoincteerd werden binnen den tyd van agt daagen daar
aan volgende, om te dienen van eyscb met articulen, omme
daar op en op de stukken en documenten, daar by gevoegd,
regt gedaan te worden (Dito).

20. Ten waare parthyen ofte eenige onder dezelve van de
voorsz. eyschen en stukken copia wilden verzoeken en daar
jegens debatleeren, want ben in die gevallen copia vergunt
zal worden, mitsgaders den tyd van agt dagen om te dienen
van debath (Dito).

21. En zullen ook de parthyen gelyke lermynen hebben
omme, zo het hnn goeddunkt, (e dienen van contra debath
en conlradictien, zonder meer, uytgezondert, dat elk l.y zyn
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stukken binnen agl dagen daar aan volgende (binnen welke
parlhyen sullen gehouden weezen hunne munimenten onder
behoorlyke inventaris over Ie leggen) zal mogen voegen een
advertissemenl (Dito).

22 Vaste goederen, daar eenig verband op gevonden werd,
zullen, op 't verzoek van andere crediteuren, by executie mogen
verkogt werden, dog de uytkeering der kooppenningen zal
egter niet anders mogen geschieden, als na dat den hypothe-
cairen crediteur daar op gehoord en het vonnis van den
regier, in cas van preferentie, daar over geveld sal zyn.

25. Die eenige penningen, hem by preferentie ofte concur-
rentie loegesegd, wil ligten, zal alvoorens goede, sufficanle
borgen moeten stellen om dezelve te restilueeren, indien
namaak iemand met nader of beter reglen opkomen en dus
bevonden mogle worden zulks te hehooren, 't welk die van
den geregte deser stad zig, zo wel als de agtbare Raad van
justitie deeses casteels, ter narigt moeten laten strekken.

24. En zullen dese borgtogten strekken, zo lot seekerheid
van de koopers en ten behoeve van de geene, die eygenaars van
de verkogte goederen souden moogen geweest zyn ofte daar
op pand ofle hypoteecq hebben gehad, als ook van de pennin-
gen in 't geheel of ten deele weder te berde te zullen brengen,
ten behoeve van de geene, die, te vooren niet gecompareerd
geweest zynde, door middel van relief, gefondeert op minder-
jaarigbeid, absentie ofle andere reedenen, in regten bekent,
daar toe by preferentie ofte concurrentie zullen bevonden wor-
den geregtigt te zyn.

25. Maar zullen zodanige liglers en de cautionarissen niet
langer verbonden wezen als den tyd van drie jaaren, zo de
geligie penningen van mobile goederen gekomen zyn, ofte van
thien jaaren, soo van immobile ofle vaste goederen, len waare ook
iemand, na dien tyd onder middel van relief geboord, bevonden
mogle werden gefundeert te zyn, in welken cas, so de liglers,
als de cautionarissen, ook verbonden zullen weesen.

2(5. Den liailliuw, zo wel als den Landrosl, buyten officie
actueel, als burgers, zelfs by haar overlyden, by derselver



INSOLVENTE BOEDELS.364

begraffenissen geconsidereerd werdende, zullen dien volgens
hunne hoedels, in cas van insolventie, moeten werden geadmi-
nistreert door den seijnesler van Scheepenen en niet door die
van den Raad van justitie desrs casleels (Resolutie 20 July 1756).

27. Alle insolvente hoedels van 's Comp* dienaaren op de
buylen comptoiren, door de sequesters of euraleurs gered en
ten gelde gemaakt eynde, moeten overgemaakt werden aan
den secretaris van den Raad van justitie deeses casleels (Reso-
lutie 27 September 1743).

28. Dog zullen de voorsz. sequesters ol' curateuren op de
buiten comptoiren alle doodschulden aldaar zonder cautie
de restituendo mogen afbelaalen.

29. En onder de voorsz. cautie zullen sy ook in selver-
voegen handelen mei liquide schulden, die zy meenen moglen,
dat geen tegenspraak konden lyden, dog alles ten baare
pericule.

30. De sequesters van d'insolvente boedels alhier hebhen
meede het termyn van ses maanden tut parate executie tegens
trage betaalders, invoegen als onder bet hoofddeel van secreta-
rissen gestalueerd (Resolutie 17 Maart 1747 en 14 July 1761).

31. De restant penningen van insolvente boedels zullen
aan de diacony, onder behoorlykequitanlie, afgegeeven werden,
hehoudens bel regt der wettige erfgenaamen dan wel g'inter-
resseerdens, die zig tot gemelde penningen in der tyd mogten
komen op te doen (Resolutie 29 Juny 1759).

52. In opzigte der preferentie en concurrentie werd gesta-
tueerd, dat, eerst en voor al, alle de onkosten lot reddinge
van de hoedels, geregtelyk hy de gestelde curateurs ofte
anderen gedaan, uyl deselve voor alle schulden afgetrokken
zullen worden (Oude statuten).

33. Daar onder begrecpen de salarissen der advocaten en
procureurs, waar van onder hel hoofdeel derselver gesproken
werd (Dito).

.">4. Na decse, de noodwendige doodschulden, daar onder
begreepen de onkosten van medicynen ofte andersints in des
overleedens siekte gedaan (Dito).



INSOLVENTE BOEDELS. 365

35. Daar na zullen komen de geregligheeden van den
lieer, als: van imposilie, thiende, lollen en zo voorls, alwaar
't ook, dat dezelve by den ontfanger ofte curateur al reede
verschoolen en goed gedaan waaren (Dito).

36. l)ie voldaan zynde, zal volgen het arbeydsloon, aan eenige
goederen van den boedel verdiend, op de penningen van
dezelve geproeedeert en verder niet (Dito).

37. Daar na, die eenige inateriaalen 10l bebouwinge, limine-
ragic, reparatie ofte verbeteringe van eenige landen ofle huysen
geleevert hebben, rneede voor zo veel van dezelve geproeedeert
is (Dito).

58. Wel verstaande, zo van het arbeydsloon, als geleeverde
inateriaalen, by aldien daar van by Scheepen kennisse blykt,
want dezelve andersints wel voor alle andere schulden, maar
niet voor beseegeltheeden geprefereert zullen worden (Dito).

59. Na de bovengemelde zullen komen kusting-biieven, by
den laasten eygenaar van eenige huysen ofte erven verleend,
insgelyks op de penningen, die van dezelve gemaakt zyn (Dito).

40. Hier na zullen volgen de gcene, die weegens buys ofte
laudbuur van den boedel te prelendeeren hebben op de meubelen,
vrógtrn en beesten, op den bodem van dezelve huysen ofte
erven bevonden en door de crediteuren gedaan arresteeren,
alwaar 'l ook, dat de eygenaar na de gedaane arrest dezelve
aan andere verkogt cu getransporteerd hadde; met dien ver-
slaande nogtans, dat de voorsz. huur niet verder geprefereerd
zal weesen als voor een jaar en een maand en dat daar
omtrent voldaan zal werden aan de onder den tilul van
kleyn zegul voorsz. conditien wegens 'I maken van huur
eedullen (Dito en resolutie 25 July 1687).

41. Dogj een capilain of andere officieren van de militie
een insolventcn boedel nalatende, zal, 't geene de compagnie of
bende militairen, die hy gecoininundeert of waar onder hy
gesorteerd beeft, daar by Ie vooren staat, de preferentie bebben
voor alle andere crediteuren zonder ondersebeyd (Resolutie
15 January 1781).

42. Den sequesler heeft, zo wel als alle de gecnen, die
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tol het houden va» puhlicque vendutien geauthoriseerl zyn,
legaal of slüswygende hypoleecq op de gemynde goederen,
wanneer die by den debiteur nog gevonden werden, mitsga-
ders preferentie voor alle andere, die geen Scheepenen kennisse
van ouder datum hebben, als ten lyde de vendutie gehouden zy
(Resolutie 5 September 1648, item 25 July en 22 Augustus 1687).

45. In de restant penningen zullen geprefereerd worden
de geenen, die by de politicque ordonnantie van de heeren
Stalen van Holland ofte beschreeven regten, uyt kragle van
eenig legaal olie slüswygende, conventioneel ofte expres hypo-
teecq geroepen worden.

44. En specialyk, in conforinilé van voorsz. politicque ordon-
nantie, altyd de jongere, speciale hypoteecquen gaan voor
ouder, generaale.

45. Maar zullen alle hypoteecquen van onroerende goederen
kragleloos wesen, ten zy die voor Scheepenen gedaan of ter
harer secretarye beboorlyk geregislreert zyn.

46. Actens van verhypoteecqueeringe, voor den president
en een der commissarissen van de bank van leening, g'adsisteert
door den boekhouder als secretaris, gepasseert zynde, zullen
van eeven veel kragl en waarde zyn als een Scheepenen
kennisse en andere legale verbanden.

47. En zullen overzulx van zoodanige bank kennissen
niet alleen notitie moeten gehouden werden in de dorso van
de koop- of eygendoms brieven, maar ook maandelyks eene
nauwkeurige, ondcrteekende opgave of lyste door gemelde
boekhouder moeten besorgt werden aan den secretaris van
Scheepenen, om daar van ten prothocolle beboorlyk aanteeke-
ning te doen.

48. En, gelyk Scheepenen kennissen en andere, diergelyke
actens van vcrhypoteecqueering, van de daar toe geprevilegeerde
collegien gepasseerd, preferentie hebben voor alle notarieele
obligalien, zo zullen ook onder de notarieele obligalien de
oude voor de jongere en voorts voor alle andere obligatien
onder de hand gaan (Resolutie 26 Augustus 1672 en 26
Augustus 1738).
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49. Omtrent het nrtnder rendement van de liy de bank
van leening verpande goederen, by verkoop, zal hel verhaal
gezogt worden op den inbrenger, zonder dat gevraagd zal
worden, wie de eygenaar zy,'t en ware den inbrenger insolvent
en den eygenaar bekent zynde, hy ofle desselfs boedel konde
werden aangesprooken, in welk geval, zo wel als ten opzigte
van den inbrenger, de bank preferentie zal hebben voor
andere schuld eyschers, die slegts een generaal verband hebben.

50. Naar de geprefereerde, die, zo wel met haare nodige
gelaxeerde onkosten, als met haare capitalen voorgaan, worden
de resteerende penningen onder de verdere crediteuren gedis-
tribueert pond ponds gelyk (Blaffert Raad van justitie 8
Maart 1670).

51. Met betrekking lot het gestatueerde hier vooren staat
te letten, dal, indien iemand namaals, zelfs na de verdeeling
des boedels, met nader regl te voorschyn wil komen of
eenige wettige reedenen heeft, waaromme ten gestelden dage
niet is gecompareert, hy de crediteuren, voor dewelke vermeent
geprefereert te weesen, zal mogen doen citeeren, omme hunne
geligle penningen wederom te rembourseeren, daar toe alvooreus
van de hooge overigheid geobtineerd hebbende behoorlyke
brieven van relief.

52. Maar, zo onderlusscheii iemand derzelve met syne borgen
insolvent waare geworden, zal sulx lot beswaarnissc van de
andere niet mogen gebragt worden, maar de schade daar van
alleen moeten werden gedragen by den geene, die ten ge-
prefi: eerden dage niet te voorschyn gekomen is.

53. Dog, die eenig goed voor contant verkogt en de koop-
penningen nog niet ontfangen heeft, zal het zelve in natura
mogen reclameeren; dog, als de verkoper of voorige eigenaar
met syne pretensie na den verkoop eerst te voorschyn komt,
zal hy eenlyk op hel procedido geprefereert werden.

54. Insgelyks zullen goederen, aan perzoonen ten verkoop
in commissie overgegeeven of toegesonden, wanneer insolvent
geraken, zo verre niet ontgonnen, maar nog in hun geheel
zyn, dan mede door den eygenaar in natura mogen opgeyscht
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werden; dog, deselve of zyn gemagtigdens zulks versuyuiende,
maar regt van preferentie hebben, voor zo verre de verkoop
door de insolvente perzoonen selfs niet geschiet is, maar de
goederen in den boedel in wesen bevonden en door den cura-
tor of den sequester ten gelde gemaakt zyn.

55. Gelyk regt zullen ook hebben, die van eenig ding wet-
tig transport van den eygenaar voor deszclfs faillissement heeft
bekoomcn; ofte, zo de verkoopinge derselver goederen willen
gedoogen, zullen zy op de geprocedeerde penningen voor alle
andere gepreferecrl zyn, ten zy dal bleek, dat die verkoping
of transporteering geschied waare in fraudem van de andere
crediteuren.

56. Geweesenc vonnissen zullen geene preferentie geven,
selfs niet voor simpele, personeele schulden, maar zullen
eenlyk ingesien worden de actiën, op dewelke dezelve ver-
kregen zyn.

57. De Comp'' zal altyd niet agter weesen omtrent een
insolvente boedel geprefereerl te werden, uylgezondert voor
huys- en landhunr, item wettiglyk geconstitueerde speciaale
verbanden en hypolbecalien, in zo verre 's Comp' schulden gelyke
verzeckering niet hebben of van jonger datum zyn, al 't welke
om versclieydene reedenen voor 's Comp s schulden preferentie
vergunt is, te weeten: wat de huys en landhuur aangaat, op
de goederen en effecten, op den bodem bevonden, exepto die
van de Comp'' gekogt en onbetaald gebleevcn zyn, en mits de
voorsz. huur niet cxedeere den tyd van drie maanden en dal
voldaan zy aan de onder hoofddeel van 't klein zegul voorsz.
conditien wegens het maaken van huurcedullen (Resolutie 26
Maart 1635, besluit XVII nen 1 April en 2 November 1656).

58. Egler zal de Comp' 1, wanneer iemand op zyn admini-
slralie baarer gelden en goederen boven de geslelde borgtogt te
kort komt, 10l de somma, by de borgtogten bepaald, hebben
en genieten bet regt van preferentie in deselve plaatse of
inmediaat na de geene, die buys- of land huur te pretendeeren
hebben, en dus voor de legale hypotheecquen en alle andere
crediteuren, namentlyk in zo verre betreft de zulke, die
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alleen in een comptabel auipt of bediening gesteld zyn;
maar, betredende de adminislralien en bedieningen, daar
twee administrateurs, pakhuysmeeslers of andere bedienden»
in solidum aanspreekelyk eu responsabel zyn,'zal de CompI',

ingevalle van insolventie van den eenen, baar regres bebben en
bebouden op den anderen of overblyvende, die eenelyk in con-
currentie zal werden g'adinitteerd met de andere crediteuren
van den insolventen boedel van zynen meede administrateur
(Resolutie 10 July 1750 en adverlissement 15 Augustus 1762).

59. Eu, wanneer eenig Comps dienaar uyt de eene functie
in de andere overgaat, zal, onverminderl de op nieuw te
stellen borglogl voor syn laast verkreegene dienst, de vorige,
die by mogle gesteld bebben, moeten standhouden en van waarde
blyvcn, lot dat de negotie boeken van 't loopende boekjaar,
waar in by tot een andere dienst is overgegaan, zullen gesloo-
ten, geconfronteerd en de daar in voor hem komende posten
van vergoeding of belasting ingepalint en voldaan weesen, wan-
neer zodanigen borglogl vervallen zal, schoon nog geen vier
jaaren verloopen zyn zedert den tyd, dat iemand uyt zodanigen
dienst in een andere overgegaan is.

VAN DE ZIEKEN HUYZEN.

1. Om goede ordre in dezelve te houden en alle mesusen,
/on veel mogelyk, te weeren sullen, gelyk thans in gebruyk
is, behalven de binnen-regenten, die den dagelyksen loesigl
hebben, een lid van de hooge regeering, neevens ses gequali-
Rceerde Comp s dienaaren, als regenten, het oppergezag over
deselve hebben, welken, den hospilaals boekhouder t<il baai-
scriba hebbende, twee maaien ter maand in 't binnen hospitaal
vergaderen zullen om de behandelinge in 't zelve t'onderzoeken
en gade te slaan, mitsgaders op alles, wal 10l den omslag
deser godshuyzen werd vereyscht, de nodige ordre Ie stellen
(Oude statuten en resolutie 15 November 1744).

2. In de hospitaalen zullen geadmitteerd en Int kosten
van de Compe getracteerd werden alle zieken onder Comps
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dienaaren, mils haar geheele gage, zo lang aldaar zyn en geen
dienst doen, missende (Resolutie 18 September 1744).

o. De practizyns van dezelve zullen twee maal 's daags,
naraentlyk 's morgens en 's avonds, de visite by de sieken
moeten doen (Resolutie 10 Augustus 1666).

4. Zo iemand zig teegens den binnen-regent komt te
opposeeren, hein te schelden ofte eenige injurie aan te doen,
zal daar over by de buy ten-regenten olie wel door den Raad
van justitie, naar geleegentbeid van zaken, rigoureuselyk ge-
kaslyd werden (Dito).

S. Maar, zo iemand, in een dier godshuyzen gelogeert zynde,
eenige deugdelyke klagten legens den binnen-regent mogte
hebben, zal den zelven zulx aan de buyten-regenten mogen
te kennen te geven, die daar inne zullen voorsien (Dito).

6. De binnen-regeuten respective sullen naarstig zorge dra-
gen en door de oppassers laten toesien, dal in 't huys ofte in
den resorte van dien niet gedobbelt, gelbuysebt ofte gespeelt,
dronken gedronken ofte eenige andere queslieuse en verbodene
lydkortingc gepleegd werden (Dito).

7. En, op dat het dronken drinken te beeler gewoert blyveu
mag, zal niemand vermoogen eenige arak ofte sterke dranken
voor hun selve ofte voor anderen binnen te brengen, op ver-
beurte van deselve en arbitrale correctie, naar geleegentheid
van zaken (Dito).

8. Niemand zal binnen de voorschreeven godshuysen vloeken,
zweeren, des Heeren Heylige naame lasteren ofte eenige andere
schandeleuse woorden of reeden gebruyken, mede op arbitrale
correctie, als boven (Dito).

9. linand, een mes trekkende om een ander daar meede
te grieven, zal aan de justitie overgeleeverd werden, gelyk
meede, die bevonden sullen werden eenige diefstal begaan te
hebbeu (Dito).

10. Niemand zal, buyten consent van de liinnen-regenlen
respective, mogen uytgaan, op arbitrale correctie (Dito).

11. En, zo iemand bevonden word door de graft of de
muur olie door eenige andere, ongeoorloofde wegen zig na buyten
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begeven, effractie van slooten, deuren ofte vensiers gedaan Ie
hebben, zal, daar over strengelyk gelaarst zynde, Ie wald-
en ryst opgeslooten ofte anders rigoreuselyk gestraft worden,
na exigenlie van zaken en na dat den delinquunl 'I zal konnen
uytslaan (Dilo).

12. De binnen-regenl incumbcerl ook sorge Ie dragen,
dat de sieken van de bediendens, tot dien eynde geschikt en
in voorschreeven liuys bescheiden, wel gediend en behoorlyke
hand reyking gedaan en geduurig, voornamentlyk die bed-
leegerig zyn, geobserveert werden; sullende by ieder hondert
zieken agt Ëuropecscn en vier slave jongens, onder opzigt van
een zoo genaamde zieken vader, gehouden werden (Resolutie
4 October 1745).

15. En, zo iemand van gezeide bediendens of oppassers,
ten lyde als hel hun geordonneerde wagt zy, slapende of niet
by de sieken present bevonden wierde, die zal mei 50 slagen
gelaarst en den tyd van een maand te water en ryst op-
geslooten ofte wel swaarder gestraft worden, na gelegentheyd
van zaken (Dito).

14. Voornamentlyk zal men sorgvuldig toesigt neemen
op de geenen, die, door brandende koorssen ofte andersints
rasende ofte krankzinnig sullen mogen worden, deselve in
aparle vertrekken plaatsende, op dal geen scbaade doen. op
poene, dat, zo by negligentie ofte zorgeloose toesigt iemand
hein zelve ofte andere quam te kort te doen, den geenen,
wiens post het was daar legens te waken, gestraft zal werden,
als of hy zulks zelfs gedaan hadde, 'ten ware hy eenige ver-
schooning koude inbrengen van zodanigen aard en ge wigt. dal
men oordecld, hem uyt dien hoofde mei een mindere correctie
Ir ninclen vrylaalen (Resolutie 1 December 1750).

15. Zy zullen egler niet vermogen sodanige luyden te
binden of aan het bed ofte slaapplaats vast Ie maken, ten zy
mei kennisse en •toestemming van de regenten of, als er
perieul in 't vertoeven is, van den binnen-regenl alleen <>p
privatie van hun dienst en arbitrale correctie daar en boven
(Dito.)
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16. De geene, die ten -dienste van de sieken in de voor-
schreeven godsliuysen bescheiden zyn, zullen van deselve by
uylerste wille niets mogen erven, ten zy eenige plunderagie
ofte kleinigheid (Oude statuten).

17. Niemand zal eenige vrugtcn, snoeperye ofte spyse
binnen 't huys mogeu brengen als met voorweten en consent
van den binnen-regent, op verbeurle van dezelve (Dito).

18. Die bevonden zal werden zig buyten bel gebed, dal
aldaar 's morgens en 's avonds gedaan zal werden, geabsenteerd
te hebben, sal met vyf en twintig slagen gelaarsl ofte wel
anders gekastyd worden, naar geleegenlheid des persoons (Dito).

19. De opzigters of binnen-regenten blyft op 't boogst
gelast, de huysen en vertrekken allyd schoon Ie houden, op
verbeurte van hun ampt (Dilo).

20. De binnen-regenten van dezelve zullen althoos goede
zorge moeten dragen, dat de impolenten behoorlyk van mattrassen
en kussens voorzien zyn en blyven en dezelve ten minslen
ieder week gelugt werden (Resolutie 1 Ocloher 1751).

2\. Tol wegneming van alle irregulariteiten in de uyl-
reykingen van het eeten aan de sieken in het binnen bospitaal
zal by den practizyn weiden gebonden een boek*, waar by
deselve dagelyx sal moeten aanleekenen de spyse, dien denselven
voor den patiënt dienstig oordeelt, en 't zelve voorts door den
sieken vader aan den binnen-regent verlboond en door deese
laatste daar van by een ander boekje contra aanleekenini;
gehouden werden, ten eynde daar door voor te komen het
geene scbadelyk is, waar toe bel, volgens resolutie dezer
regeering van den 18fn September anno 1744, voor de sieken
in 't geineen opgemaakt reglement der spyse, in ordinaire
gevallen, zo wel de practisyns, als den binnen regent, tot narigl
moet dienen (Kesolulie 18 September 1744).

22. De gemeene drank voor de sieken zal cenelyk bestaan
in koffy en thee in de benodigt geoordeelt wérdendc quanlitcilen,
te verstrekken door den binnen-regent, die de voorschreeven
verstrekkingen ook behoorlyk zal moeten gade slaan, neevens
de prauwen of vaartuygen, waar meede het water vuur de
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sieken werd aangebragt, dat deselve wel gesuyvert en digt
weiden gehouden om te beletten, dat hel brakke water der
gragten, waar door ze passeeren moeten, zig daar onder niet
vermenge (Dito).

23. Voorts zal voor ieder kooy der zieken verstrekt moeten
werden: twee maltrassen, van Bengaals zeyldoek gemaakt en
met stroo in plaats van capok opgevull, om van tyd tot lyd
ververschl Ie kunnen werden, benevens twee kussens, vier
sloopen voor deselve en twee lakens en, daar het nodig is,
ook deekens of spryen, door de sicke vaders te verantwoorden
by het uytgaan off afsterven, naar den gebruyke (Dito).

24. Ter tegemoet kominge van de gemeene en teffens
doorgaans zeer arm inkomende zieken, omtrent de ver-
schooning, zullen aan ieder inkomende sieke werden afgegeven
twee heinbden en twee broeken: moelende deselve almede, in-
voegen voorwaarts van het slaapgoed gesegt is, door den sieken
vader verantwoord werden (Dito).

25. De practisyns van het binnen hospitaal sullen haai-
de verplaalzing der zieken steeds laten gelegen leggen; en
sullen de sieke vaders, nevens den portier, geene sieken mogen
verplaatsen, dan mei voorkennisse van de practisyns, op poene
van arbitrale correctie (Resolutie 23 December 1755).

26. Voorls zal den krankbesoeker in dal hospitaal de
sieken 's morgens en 's avonds een capittel uyt Gods woord
moeten voorleesen en een vers uyt de psalmen Davids voor-
singen. als mede de bedlegerige kranken ordinair twee
maaien 'sdaags bezoeken (Resolutie 7 December 1643).

-27. Alle de zieken, die niet de scheepen, zo uyt Nederland,
als van de buyten comploiren aankomen, zullen len eersten
na hunne aankomst in hei binnen hospitaal overgebragt werden
om in bel selve een uagl Ie verblyvcn en des anderen daags
na de middag, tegens vier uuren, gezamentlyk, onder geleyde
van opzigters uyt de onder officieren van de militie en zeevaart,
na bet buyten hospitaal getransporteert te werden, te voet. als
hel hunne kragten toelaaten, en anders in een overdekte
sjampang of plat geboodemt vaartuygh, met uylsondering van
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die gcene, die de praotisyns zullen oordeelen niet transportabel
te weesen en die aan ulceratien laboreeren (Resolutie l
October 1781 en 26 May 1761).

28. Insgelyks sullen ook, in maniere voorschreeven, naar
't buyten hospitaal werden opgebragl alle, die uyt bel binnen
hospitaal als gecureert of hersteld door de practisyns uyt-
gemonstert werden en die dcselve in gemonde oordeelen nog
eenige rust lot een volkomen herstel noodig te hebben, dan
wel te swak of nog niel lot genoegsame kragten gekomen
zyn, ten eynde nog een halve maand of zo veel langer tyd in
het buyten hospitaal te verblyven, als nodig sullen hebben
om lot het preslecren van hunnen dienst volkomen in slaal
te weesen (Resolutie 1 October 1751 en 26 May 1761).

2'.). fn 'I gemelde buyten hospitaal voor de scorbutiquen
en die aan den afgang laboreeren, ieder een aparte plaats,
voorsien van alles, wat tot commoditeit van deselve noditi is.
opgeslaagen zynde, sullen zy dus afsonderlyk gelogeerl moeten
blyven (Resolutie t October 1751).

50. Het reglement aangaande hel Moorsche siekenhuys van
van den 7'" December 1751 zal in slipte observantie blyven
(Dito)..

51. De zeevaarende Moorsche impotenlen zullen, gcduurende
hun verblyf in het Moorsche hospitaal, genieten de ordinaire
verstrekkingen van rantsoen en kost penningen, even als die
aan land hescheiden zyn (Reglement 7 December 1751).

52. leder zieke zal, ten koste van het huys, door den binnen-
regent besorgl werden, om by herstelling niet meede genomen
te werden, maar by het huys te blyven, zoo lang het in staat
is van gebruykt te kunnen werden:

een slaap matje,
» hoofdkussen, en
» groove sprey (Dito).

55. De kok en zo genaamde zieke vaders of oppassers der
krankeu zullen uyt de tandels of quartiermeesters en kalassies
of mattroosen, die successive herstelt werden, door den binnen-
regenl zelfs werden verkoren, die hunne namen aan den boek-
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houder by een hehoorlyk geleekend briefje zal opgeven, om
hunne gagien len haaren behoeve Ie laaten voorlloopeo (Dito).

34. Daar en hoven zal ook een sarang tot schal'baas of
principaal als kost bezorger fungeeren, oui een ieder het
nodige te bezorgen, die een of twee mindere markt gangers
onder zig zal hébben (Dito).

35. Zodanig een schal'baas zal verpligt weesen om alle
avonden van de uytgaven rekenschap Ie doen aan den
boekhouder (Dito).

."6. De boekhouder zal de kostpenningen onder zig hebben
en daar van, zo wel als van de dagelykse uytgave, neltc
aaiiteekening moeten houden, om alle maanden aan den heer
president en verdere buylen-regenten van de hospitaalen
bebooriyke reekening te doen (Dito).

37. De binnen-regenlen zullen op den laatslen en op den
la™ dag der maand de geene uylinonstercn, die ten vollen
herstelt en weder in staal zyn dienst te doen (Dito).

VAN 'T WEES EN ARMHUYS EN DE DIACONY.

1. Hel vveesbuys zal, gelyk llians, geregeerl werden door
twee uyl de broederen diaconen als buyten-regenten. item
een buyten-regentesse en een binnen-moeder (Ordonnantie
23 May 1752).

2. De regenten zullen door broederen diaconen jaarlyks
genomineert, en daar otnlrend zal moeien geoliserveert werden:

dal de eene een 'sComp' dienaar en de andere een bur-
ger zy;

dal de eene uyt de continueerende en de andere uyl de
nieuw verkoorene diaconen genomen;

en dat, zo ver bet behoudens die twee requisiten gescbieden
kan. ook 10l deese commissie althoos aan gehuwde de prefe-
rentie voor ongehuwde diaconen gegeven werde (Dito).

3. Maar de buyten-regenlesse en de binnen-moeder zullen
by deese regeering selfs werden aangesteld (Dito).

4. En zal de laasle maandelyks tol salaris uyt de middelen
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der diacony werden toegelegl ryksdnalders sostien en twee
en dertig sluyvers, buyten drie gantings ryst, item nog
jaarlyks lot een douceur:

een stuk i'yn, gemeen gebleekt, Cormandels guinees;
» » Cormandels zeyldoek. gebleekt:

twee stukken gingam penasse cust:
» » niquaniassen, Sourats-,
• » Chinees linnen;

een stuk gerras, Bengaals;
ses Bengaalse kleedjes van fyn fotas (Dito).
5. Be voormelde regenlen, regentesse en binnen-moeder

sullen op alles, dat tot profyt van dit godshuys strekken
kan, nauwkeurig moeten letten en, in voornaame zaken mei
kennisse en toeslemming van de gcsamenllyke diaconen. bet
nodige doen uytvoeren (Dito).

6. De buyten-regentesse zal, zo wel als de binnen-moeder,
permanent wesen; en de laatste zal de broederen diaconen
en de gecommilteerdens tot buylen-regenlen, benevens de
buyten-regentesse, respect toe draagen in bet geene baare
functie betreft (Bito).

7. De gewoone uytgaven len behoeve van dit huys
zullen door de buy ten-regen ten gedaan werden, dog geen
extra-ordinaire van de minste importantie, zonder speciaale
qualificatie van broederen diaconen (Bito).

8. Moetende door de gemelde regenten maandelyks een
eysch van contanten tot de nodige uytgaven gedaan en deselve
aan haar door deu groot cassier van de diacony afgegeven wer-
den op een ordonnantie van den l'ungeerenden praeses (Bito).

9. Van de ontfangst en uylgave zullen de huytcn-regenlen
maandelyks een reekening courant formeeren en ter ver-
gadering van broederen diaconen inleeveren om, door deselve
gerevideert en wel bevonden zynde, by de diacony boeken
ingenomen te werden (Bito).

10. In dit godshuys zullen niet geadmitteerd, veel min
g'alimenteert werden eenige mans of kloeke jongelingen, die
in staat zyn de kost met werken te winnen (Dito).
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tl. Na dat deselven den ouderdom van veerthien jaaren
hereik l hebben, zullen zy, op een len dien eynde by request
gedaan verzoek, in dienst genomen en op een schip geplaasl
worden als hooplooper of jong mal I roos, een enkelde om
reeden uytgezondert (Resolulie 19 Maart 1754).

12. De huyten-regenten en regentesse sullen, met consent
van diaconen, de meisjes, die den ouderdom van 15 jaaren
hereykt hebben, mogen besteeden by fatsoenelyke juffrouwen,
om deselve den lyd van drie, vier of vyf jaaren, namentlyk
tot liet twintigste hunner ouderdom, naar de vaderlandsche
wyse voor kost en kleederen te dienen en also dit godshuys
te ontlasten (Dito).

13. Zullende in het zelve geene dogters of vrouwspersoonen,
die over de agthien off uyterlyk 20 jaaren gepasseert zyn, onder-
houden moogen werden, maar deselve dan genoodsaakl weesen
met hel aangeleerde handwerk ofte op een andere, gepermit-
teerde wyze hun bestaan te soeken, buyten bemoeyeiiisse van
de diacony, by aldien daar toe in slaat zyn (Dito).

14. Dog zal aan haar tot uylzet, wanneer zy, de voorschreevcn
ouderdom van twintig jaren bereykl hebbende, uyt bet huys gaan,
even als aan die, welke uyt het huys trouwen, tot hruydschat
gegeven werden sestig ryxd" aan contanten, sonder meer, buyten
haar gedragene kleerderen; dog de presente hoven die ouder-
dom tot vyf en twintig sullen nog een jaar er in mogen
blyven, maar van die hoven de vyf en twintig jaaren zyn,
't onderhoud met dese maand cesseeren (Dito).

15. Maar aan de dogters, welke vroeger uyt het huys gaan
om by dese of geene juffrouwen te dienen, zal de voorschrec-
ven uylzet eerst by de intreede van het twintigste jaar haares
nuderdoms gegeven werden, als zy het meriteeren en zig als
dan nog in sodanigen staal bevinden, dat hel selve nodig heb-
hen, dog anders niet (Dito).

16. Insgelyks zal aan de jongens, die uyl hel huys gaan,
't zy om de Comp' of particulieren Ie dienen, tol een uylzet,
buyten hunne gedragene kleederen. in een maltroose kistje
werden gegeeven:
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een rok I
» camisool en van blauw gestreept gingam

twee broeken
ses blauwe hemden,
vier lange broeken,
twee paaren schoenen,

» » cattoene koussen,
een maltroose buffelt je of bolkvanger, en
eenige kleinigheeden van kammen, garen, messen, naalden,

etc, niet meer als een ryxd' Ie samen kostende (Dito).
17. Het gestalueenle art. 11, 12 en 13 zal geen plaats

vinden omlrend kinderen, die niet krankzinnigheid off andere
qualen bezogl zyn, welke ben buylen slaat stellen zig zelfs
te bedruypen, ilie in dit godshuys zo lange zullen moeten
g'alimenteert werden, tot dal er blyken zullen wesen, dat zy
van hunne ziekte of quaal ten vollen geneesen en in staat zyn
hun levens onderhoud te zoeken (Dito).

18. Dit zal ook plaats hebben omlrend bejaarde menseben,
die om voormelde reeden, 'I zy door dese regeering, dan wel
de mindere magistrature deser stad in dit huys geplaatst
werden en welke daar voor omtrend de diacony niet verder
verbonden zyn, 't zy zelfs by baai- leven of hare erfgenaamen
na baar dood, dan alleen tot blole restitutie ofte weder uyl-
kering van 't geen aan hun uyl het armen geld vertstrekt
geworden is (Resolutie 10 Oclober t(590).

19. Alle kinderen, zo wel als bejaarde, in dit huys
komende om g'alimenleerd te werden, zullen gehouden zyn
hare meubelen ende kleederen mede Ie brengen, om deselve
lot haar behoefte, zo veel nodig zyn zal, te gehruyken: en zal
het verdere, dat zy mogten bezitten, by de boeken ingenomen
werden (Dito).

20. De diacony zal altoos erfgenaam zyn van kinderen of
armen, die in 't wees- en armbiiys komen Ie sterven, zonder
ad- of descendenten, dan wel heele of halve broeders of suslers
na te, laten, zonder eenige reflexie te slaan op verdere bloed-
verwanten (Dito).
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21. Dog wettige ad- of descendenten, dan wel heele of halve
broeders of susters, in wesen zynde, zal hel montanl van de,

nalatenschap ten haren behoeven werden afgegeven, ais zy
daar toe versoek doen, na aftrek van al het geene. zo aan spys
en kleeding, als andersints, aan den overleedene mogte bekostig!
wesen (Dito).

22. De diacony zal ook tol subsidie genieten de vruglen en
inkomsten van al zulke erflenissen, als de armen wesen moglen
opkomen, geduurende dat zy by de diacony werden g'alimen-
teert en onderhouden, maar 'tcapitaal zal aan haar, wanneer
zy uyt voorschreeven godshuys vertrekken, werden uytgekeert
na detractie van hel geene lot haan; kleedingen alimentatie,
ten ruymsten gereken!, meerder mogle bekostig! wesen. als
de vruglen en inkomsten van dien hebben bedragen (Dito).

23. Daar en tegen zullen ten gemeene beste der armen
aanstonds devolveeren zodanige vaste en roerende goederen off
erflenissen, als de in het arm- ofweeshuys gealimenleerl wei-
dende of buyten het selve uyt de aalmoeseri onderhoud genie-
tende persoonen moglen loebehooreu of naderhand aanheslerven.
geene uytgesondert, indien dezelve zonder weltige descen-
denten komen aflyvig Ie werden, ten wan. dal dit regt van
successie alvoorens af- of uytgckogl zy (Dito).

24. En om te heler legens alle onliehoorlykheeden en
handligtingen omtrent zo een leder poincl als hel intrest van
de armen te kunnen waaken, zal de voorschreeve af- of uyt-
kooping en de taxatie van dien niel slaan aan diaconen, maar
aan deese regeering, die deselve, naar den staat en omstandigheid
van den uylkoper en hel montanl van de alimenlalie ofte het
onderhoud, op twee, drie of vier maal zo veel zal hepaalen (Dito).

25. Diaconen moeten de legaten of giften, die den eenen
ofle anderen aan lyfeygenen komt Ie vermaken of donateeren,
als een lyfrenlc acceptecrcn legens Ihien procenlo van 'tcapi-
taal in 'I jaar, om maandelyks of op sodanige tyden van het jaar
uytgekeert Ie werden, als den testaleur of vrygever zal goed
vinden, mits dat, na 'loverlyden van de sodanige, het capitaal
of het nog overschietende blyve ten voordeele van de dia-
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cony, die, al haar geld by de Compe tegens vier en een halve
ten homlerl perannum kunnende uytzetten, daar by geen nadeel
lyden zal, schoon ook dit' uylkeering van 10 procent vyf en
(winti» jaren na dén anderen plaats hadde, behoudens nog-
Ihans een ieders vryheid om, buyten hemoeyenisse van diaco-
nen, ten behoeve van de vrygegeeven werdende lyfeygenen
zodaanige giften Ie doen of legalen te bespreken, als hy te
rade inogte werden.

26. Voorts zal in kragl en waarde blyven de ordonnantie
betreflende het weeshuys deeser stad van den 25™ May 1752,
in zo verre daarinne by latere bcsluylen deeser regeering
geene verandering is gemaakt, als ook de daar meede over
een komende ordonnantie voor 't armhuys van den 24™ May
1686, met de daar toe betrekkelyke resolutie van den I4' n

May 1762, even als of in desen waaren g'insereerd.
27. Zo als ook omtrent het onderhoud, de alimentatie, de

vrykoping der eerste en andere sakcn, de diacony der binnen-
uit buyten armen betreffende, in volle kragt en waarde blyven
de resolulieii van den 18™ July 1656, 24en February 1711,
17'" July 1750, 13cn November 1753, 27" Maart, 12™

May, Ben8 en July 1754, 19™ Augustus 1755, 8 Juny 1759 en
19™ January 1762, nevens hel placcaat van den 6™ February
1682 omtrent de viy gegevene lyfeigenen, waar van den inhoud

reets onder het hoofddeel der officieren van justitie in 't gemeen
is verhandelt.

VAN DE MELAATSCHEN IN 'T LAZARUS HÜYS.

1. De respective wykmeesteren, zo binnen, als buyten de
stad, moeten maandelyks aan Scheepenen overgeven een naam-
rolle der persoonen, het zy mans of vrouwen, jung of oud,
die bekend of berugt zyn mei lazernye besmet te weesen,
len eyndc de sodanige, op ordre van Scheepenen, met com-
municatie deser regeeringe, vervolgens ontboden werden, het zy
binnen 'sComp s hospitaal, hel sladhuys ofte elders, om, daar
dan door de ordinaire inspecteurs gevisiteerl en van derzelver
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bevindinge een waar rapport na conscientie gedaan zynde, wyders
na geleegentheid van saken daar inne gehandcll Ie werden
eu de wesentlyke geïnfecteerde, 10l voorkominge van verdere
infectie, ten eerslen naar 't lazarus huys ten eylande Pur-
merent te doen overbrengen (Placaat 6 January 1682j.

'1. Maar, by aldien eenige lieden van fatsoen daar meede
besmet of daar van vcrdagt mogten syn, zoo zal daar van aan
den heere Gouverneur Generaal moeten werden kennisse ge-
geven, leu eynde zyn Edelbeid ofte deze regeering, naar de
qualileit der perzoon en de omstandigheid der zake, de nodige
ordre gelieven te stellen, of er eenig ondersoek of visitatie
ten haren liuyze naar zal gedaan werden of met welke prac-
licyns, geen bloedverwanten, byzondere vrienden ofte vyanden
en bekende parthyen van den aangeklaagde, maar t'eenemaal
onzydig zynde. daartoe zullen werden gebruykl en hoedanig,
by aldien ze wezenllyk besmet werden bevonden, met baai-
zal werden gehandelt (Dito).

">. De baas van 't eyland Onrust zal permanent eerste
buyten-regent van dit huys vvesen omme, vermits de nabyheid,
des noods, prompte ordres te konnen stellen en den hinnen-
regenl te adsisteeren (Ordonnantie 12 April 1708).

4. Waar benevens 10l meede regenten jaarlyks by deze
regeering gekosen sullen werden twee bequaame luyden, uyl
voorgaande nominatie van een dubbelt getal, by Schepenen te
doen, namenllyk een Comp" dienaar en een vry burger, die,
met en benevens den baas van Onrust, gelyk gezegt is, onder
den naam van buylen-regenten de loesigt en de administratie
van opgcmeld huys zullen hebben (Dito).

5. Een van de buylen-regenten zal ten minsten tweemaal
in ieder maand en boven dien zo menigmaal, als de nood zulks
zal vereyschen, na 'I eyland moeten gaan om te zien, of aldaar
alles ordentelyk toegaat en, des nodig zynde, tegens het versuym
de gerequireerde ordres te geven (Dito).

ti. Denzelven zal zig spccialyk neerslig moeten inquireeren
naar 'I gedrag en manier van leven der mclaatschen en de
bediendens van liet. huys, mitsgaders de sondaanige, waarover
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eenige klagten voorkoomen, na examinatie van /naken cor-
rigeeren (Dito).

7. Zy moeien huu insgelyks ook by de tnelaalschen in-
formeereo, of dezelve in alles conform de ordres behandelt en
gelracleert worden om, ingevalle van klagten, daar inne ineeile
te voorsien en te besorgen, dat die miserabelen niet werden
verkort, gevexeert ol'te eenig ongelyk aangedaan, veel min
door iemand geinliniideerl om bun regl matige klagten aan
de buyteu-regenlen voor te stellen (Dito).

8. Den binnen-regenl zal, ingevalle van klaglen over hem,
zig meede moeten onderwerpen aan de censure van de buyten-
regenten voornoemt, waar loe baar luyden by deesen volkomen
magt en aulhoriteit werd gegeven (Dito).

9. De buyten-regent op Onrust en die van Batavia zullen
mede gehouden zyn, /.o dra bun eenige kennisse door den
hinnen-regent word gegeven weegens eenige fauten of mis-
dryven, die straffe en noodwendige correclien merileeren, door
melaatsen begaan, bun derwaarts te begeeven. om ten baaren
overslaan de saken te doen examineeren en na bevinding over
deselve straffe te oeffenen en exempelen aan de andere te
statueeren (Dito).

10. Met die limitalie nogthans, dat de straffe, die zy zullen
oordeelen nodig te zyn, niet zal mogen excedccrcu bel zetten
te water en ryst in een donkere kamer ofte uyterlyk de
laarzinge met een dagge, hlyvende de verdere misdaden en
corporeele straffen, die de domeslicque eorrectien excedeeren,
aan de recherche, examinatie en executie van den regter alhier
gereserveert (Dito).

11. De mannen en vrouwen, die in dit huys g'alimenteert
werden, moeten gesepareert en van malkander geplaats werden
en dus ook in 't uylgaan zig verdeden (Resolutie 30 April 1762).

12. De buyten-regenten werden derhalven op 't ernstigste
gelast de nodige ordre Ie stellen en sorge te dragen, dal geene
gesonde kinderen eenige gemeenschap houden met die besmet
zyn, om niet meede die droevige siekte onderhevig te werden
(Resolutie 20 Maart 1753).
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13. Kinderen van melaatsche ouders, dan wel vader of
moeder, in een wettig huwelyk geboren en Loven deBjaaren
oud zynde, zullen, wanneer na een nauwkeurige visitatie be-
vonden werden met die siekle niet besmet te weesen, naar
't eyland Edam of elders gesonden werden, om aldaar een
zekere, by deeze regeering telkens te bepalene lyd, in'sComps

dienst gebruykt Ie werden; en, na verloop van dien, by een
tweede visitatie nog eens zonder de minste beginsels dier
krankbeyd bevonden werdende, zodanige besluyleu ten haare
opzigte te neemen, als men naar haare kunne en ouderdom
of andere omstandigheeden zal oordeelen te behooren (Resolutie
13 Maart 1753).

14. Wyders zullen de buyten-regenten gehouden zyn alle
jaaren précis publicque reekening te doen van haare ad-
ministratie, ten overstaan der gecoinmilteerdens, zo wel van
dese regeeringe, als de. beyde collegien van justitie (Resolutie
24 February 1711)

10. De binnen-regenl zal altyd zyn vast verblyf moeleu
houden op hel eyland Purmerent, zonder zig van daar te mogen
abscnleeren en na Batavia of elders te gaan, ten zy hy daar toe
alvonrens van een der buyten-regenten permissie zal hebben
verkregen, op poene van 25 rykd8

, ten prolyle van 't huys
ie verbeuren (Ordonnantie 12 April 1708).

16. De binnen-regent zal meede gehouden zyn preciselyk
twee maal in ieder week, wanneer present is, by hel verband der
patiënten te adsisteeren, mitsgaders de ronde de doen by alle
zieki u en impolenlen, om also zelfs Ie ontwaren, wat hun
mogte onthreeken, en behoorlyke ordre te stellen tot derselver
soulaas en benoodigtheeden, mitsgaders in 't gemeen wel gade
slaan, dat een ieder der melaatsen hunne maandelykse rand-
soenen en kostpemtingen conform de ordres komen te genieten
(Dito).

17. Zal ook met de uylersle vlyt en sorgvuldigheyd weeren,
dal eenige sterke drank, Diadat en andere schadelykbeeden op
't eyland werden gebragt, gekogt of aangenomen, onder wal
pretext zulks /oude. mogen werden getenteert, op verbeurte van
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deselve waaren en daar en boven voor de melaatsen arbitrale
correctie, mitsgaders voor anderen een boete van tbien ryks-
daalders, de belfte len profyte van hel huys en de andere
helfle voor den binnen-regent en den aanbrenger, zo er een
is, lot welkers voldoeninge de van liuylen aankomende, by
weygeringe, zullen aangehouden en geconlineerd werden, waar
toe den binnen-regent geauthoriseerl werd by desen. (Dilo).

18. En werd, lot voorkominge van dien, ook den veerman,
die voor zyn volk zal moeten instaan, wel scherpelyk den aan-
breng van gemelde dranken en waren verboden, op poene
van deportement (Dito).

19. Den bihnen-regent zal zig ook naarsliglyk moeten ini'or-
meeren op de maniere van leven onder de melaatsen; en, soo
wanneer eenige questie onder deselve mogte komen voor te
vallen, lerstond daar van kennisse geven aan den buyten-
regent. op Onrast en ook, wanneer de zaak uytstel kan
lyden, aan den buyten-regenl op Batavia, sonder sulks op
eygene aulhoriteil af te doen, 't geen hem wel scherpelyk
werd geinterdiceerd by desen, len ware verschillen van geen
importantie, die door hem in der minne zouden kunnen byge-
legd worden (Dito).

20. Dog zal hy even wel vermoogen, des noods, de onge-
hoorsaame, over wie eenige correctie of straffe, na hel voor-
waarts gestatueerde, te oeffenen sal syn, by provisie en tol
voorkominge van onheylen, in een donkere kamer te confinee-
ren 10l de nverkomste van den buyten-regenl of regenten (Dito).

21. Den voorsclireeven binnen-regent sal moeten waken
tegens alle knevelaryen en afpersingen van geld van dese
miserabele melaatsen door de huys slaven, onder pretext van
extra-ordinaire diensten ofle andersints, hier na neerstig en
geduuriglyk inquireerende en de schuldigen rigoureuselyk
straffende; dog, ingevalle hy zig daar aan zelfs schuldig mogte
maken <d' onderslaan daar in te parlicipeeren, sal by niet
alleen gedeporleert, maar ook daar en boven arbitralyk gecor-
rigeert werden (hito).

22. Hy sal mede goede ordre stellen, dat de slaven in allen



MELAATSCHEN. 385

PLAIAAT-BOEK DEEL IX. 25

deelen de melaatsen teD dienste zyn, daar en zo 't behoort,
voomamentlyk aan zodaanige miserabele, die niet in staat zyn
ietwes voor hun zelven te kunnen verrigten, derzelver nood-
wendigheeden aanbrengende, hunne wooningen schoon maakende
en de vuylnis balyen uyldragende en wat dies meer zy, son-
der des weegens ietwes van deselve te genieten; zullende
gemelde binnen-regent zig ook hebben te wagten voorschree-
ven slaven lot syn eygen gebruyk en profyl van 't eyland
elders te senden, 't zy om hout te kappen, kalk te branden
of ook tot eenige andere diensten (Dito).

25. Niemand sal in dil huys geadmitteerd werden, dan die
geene, die, na voorgaande visitatie der ordinaire visitateurs,
voor besmet verklaard zyn en, vermits onvermoogen, ordonnan-
tie van de buylen-regenten daar toe sal hebben bekomen (Dito).

24. En zullen de zodaanige in 't zelve huys moeten inbren-
gen alle 't geene zy reets bezitten en van anderen in der tyd
zouden mogen komen te erven ofte te genieten, sonder daar
van in eeniger manieren te mogen disponeeren, als zullende
't zelve ten profyte van 't huys worden ingehouden (Dito).

25. Melaatschen, die vermogens zyn hun zelve te onder-
houden buyten lasten van 't huys, zal het vrystaan zig aan
deese regeering te mogen addresseeren om daar buyten te
blyven, mits deselve, zo dra voor besmet bekend en verklaard
werden, zig met 'er woon buyten dese stad en buyten den omme-
gang van menschen zullen moeten begeven (Dito).

26. Het geen de melaatschen, in 't huys woonende, met
hunne neerstigheid en konst werk zullen konnen winnen,
sullen zy tot hun noodruft mogen besteeden, maar niet aan
anderen weg geeven of oneerlyk verquisten (Dito).

27. Niemand der melaatschen in dit huys sal sig verstouten
den binnen-regent met woorden of werken te injuriccren off
veragtelyk te bejeegenen, maar hem in alles als een gemeene
vader te gehoorsamen en behulpsaam zyn in al, het geene tot
welstand van 't huys en onderhoudinge van goede ordre
zal nodig zyn, op poene van weegens de overtreedinge van
dien door de buyten-regenten, op de aanklagten van den
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Binnen-regent, na exigentie gestraft en gecorrigeerl te wer-
den (Dito).

28. Om twist of krakeel voor te komen zal niemand mogen
dobbelen, speelen, dronken drinken, vloeken, sweeren of cenige
ongereegeltheeden begaan, op arbitrale correclie, als boven
(Dito).

29. Niemand sal, sonder verlof van den binnen-regenl, ver-
mogen van 't eyland ofte elders lieenen te gaan of, permissie
bekomen bebbende, langer weg te blyven als den lyd, die bem
vergunt zal zyn (Dito).

30. De geene, die om aalmoesen uyt te deelen ofte liaare
vrienden en nabestaanden te besoeken op 't eiland aankomen,
sullen met bescbeydentbeid moeten werden beliandell, sonder
aldaar te mogen vernagten, dal ook aan alle andere biyden,
op dat eyland niet geboorende, niet geoorloofd is, ten waare
daar toe door onvaarbaar weer of onvoorsiene gevallen ge-
nootsaakl moglen werden (Dilo).

31. Niemand zal vermogen eenige boomen ef aard vruglen
te schenden of weg te ncemen, maar sal een ieder te vreeden
moeten zyn met de spysen, kostgelden, randsoenen en woonin-
gen, die hun, conform onse ordres, gegeven, loegelegt en
aangewecsen werden, sonder tegen seggen of murmureeringb
(Dito).

32. Lieden, niet op Purmerent bescbeyden, van wal quali-
leyt zy ook wcesen mogen, zal den veerman niet vragt vry
behoeven over te voeren, maar zal ieder van deselve voor het
been en weder varen moeten betaalen vier stuyvers, sonder
van de regenten daar in beknibbelt of verkort te rangen wer-
den, onder wat pretext het ook zoude mogen wezen (Dito).

33. Tol goedmaking der voorsz. en andere onkosten van
dit huys zullen in de respective Gereformeerde kerken voor
't zelve by den ordinairen, publicquen godsdienst telkens wer-
den gecollecteerd, te weeten: in de groole Nederduytsche en
binnen Portugeese kerken met twee zakjes door de voorleesers
en kosters van deselve, dog in de casleels en buylen Porlu-
geese kerken alleen met een zakje door de kosters dier gods-
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liuysen, welke collecteurs vervolgens maandelyks de versamelde
penningen behoorlyk sullen moeten overleeveren aan een der
buyten-regenten van 't lazarus huys (Resolutie 3 February 1691).

34. Daar en ltoven heeft dit huys tot een vast fonds de
huur penningen van zeekere oesterbank op Ausjol, waar om-
trend de buyten-regenten de nodige toesigt aanbevoolen is.

'T VROUWEN TÜGTHUYS.

1. Op dat in 't zelve goede ordre en regel gehouden en
de dagelykse noodwendigheeden versorgt werden, zal daar over
by continuatie gesteld en gehouden werden een eerlyke vrouw,
onder den naam van binnen-moeder, die ook gehouden zal
weesen allyd daar binnen te woonen en goede toesigt over
de tuglelingen te neemen, zullende deese aan de andere kant
ook schuldig weesen haar in alle zaken, den voorschreeven
dienst rakende, te gehoorsaamen en te respecteeren (Oude
statuten).

2. Voorschreeven moeder zal zorge dragen, dat het gezegde
huys altyd zuyver en schoon gehouden worde, waar toe dan
ook de tuglelingen, op haar last, verpligt zullen zyn de behulp-
saame hand te bieden (Dito).

3. En, alzo gemelde moeder, by moetwil ofte ongehoorsaam-
heid, de voorschreeven tuglelingen wel te swak mogte vallen
dezelve te gouverneeren, zullen jaarlyks, na 't versetten van
de wet, by de regeering, op de nominatie van Scheepenen in
dubbelen getalle, gekosen ofte wel gecontinueerd werden twee
goede, bedaagde mannen tot buyten-regenten, om 't opper-
gezag over voorschreeven tugthuys te hebben (Dito).

4. Ingevalle onder voorschreeven lugtelingen eenig moet-
wil gepleegt ofte anders gedelinqueerd word, zal de voor-
schreeven moeder niet vermogen deselve na haar eygen
goeddunken te kastyden ofte door de vingeren te zien, maar
gehouden weesen zulx de gezegde regenten aan te dienen, omme
by deselve daar inne gedisponeerd te worden na behooren;
gelyk ook de voorschreeve regenten geene groole delicten
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zullen mogen afdoen, maar deselve de justitie moeten aan-
geven (Dito).

5. En ten eynde voorsclireeven liuys, zoo veel doenlyk,
buyten kosten van de Compc gehouden worde, zullen gezegde
tugtelingen voor haar onderhoud van ryst, «lic haar van de
Comp e verstrekt zal worden, mitsgaders vervang van de verdere
onkosten, gehouden worden op vier stuyvers daags, welke zy
ook daar binnen met zodaanig handwerk, als yder, niet advys
van gemelde regenten, door de voorschreeven moeder aangewesen
zal werden, gehouden zullen zyn in te winnen, alwaar't ook,
dat eenige derzelvc daar en hoven genoegsame middelen bezat
om daar van te leeven (Dito).

6. Die de tax, waar op gesteld mogle weesen, niet afdoet,
zonder daar toe door ziekte buyten slaat te syn, zal voor de
eerste reyse ses en voor de tweede reyse twaalff stuyvers
voor de armen verbeuren, mitsgaders voor de derde maal,
met kennisse van de gesegde regenten, aan een paal gebonden
en, na geleegcnlheid van zaken, strengelyk gegeesseld worden
(Dito).

7. Voorschreeven moeder zal niet vermogen iemand, 't zy
vrouw ofte man, uytgesouderl de dienaaren des Goddelyken
woords, by de tugtelingen te laten komen, ten zy met
expres consent van de gezegde regenten, op privatie van
haaren dienst; en, zoo iemand, met consent als boven binnen
gelaaten, bevonden werd de voorschreeven vrouws persoonen,
getrouwde ofte ongetrouwde, binnen voorschreeven huys ge-
bannen, tot oneer gesollicileert ofte eenige oneerbaarheid voor-
gelegd te hebben, zal daar over in de ketting geklonken olie
anders, na geleegenlbeid van zaken, gestraft worden (Dito).

8. Voorschreeven moeder zal sorge draagen, dal haar
tugtelingen des nagls allyd binnen voorschreeven huys op-
geslooten en wel versorgt blyven (Dito).

9. Die ter sake van begaan overspel in 'l voorschreeven
huys gebannen zyn, zullen om geenderhande oorzake, zoo
lange de mannen, schoon ook deselve aan een ander hertrouwt
moglen weezen, in 't leeven zyn, by pardon ofte remissie ge-
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largeert werden, len ware op der mannen verzoek om met
deselve weeder te vereenigen (Dito).

10. Op dat voorschreeven lugtelingen tot berouw en leel-
weesen van haar voorgaande, zondig leeven gebragt, tot deugden
geschikt en in de vreese Gods hceler onderweesen mogen
werden, zal alle Sondagen, des voor en na de middags, ten
overstaan van een der voorschreeven regenten, door een krank-
hezoeker binnen voorschreeven huys haar, nevens de gewonelykc
gebeeden, een stigtelyke predicatie voorgeleesen worden (Dito).

STADS DOCTOREN, CHIRURGYNS EN APOTHECARS.

1. Geen burger zal vermogen een chirurgyns winkel op
te selten of zig als zodaanig te laten gebruyken, dan na
voorgaande permissie van de daar toe verkosen persoonen en
na uytgestaan examen (Ordonnantie 9 January 1669).

1. Geene chirurgyns, wie ze ook zyn, zullen vermogen
eenige trepaneering of ander swaarwigtig manuaal te doen,
dan met voorkennisse. der presidenten en officieren der justitie;
en moet de visite in swaare quetsuren ten overstaan van ten
minsten twee voorname opperchirurgyns geschieden (Resolutie
27 February 1682).

.". De chirurgyns, een gequelste onder handen krygende,
zullen denselven aanstonds aan den officier aangeeven, op poene
van vyftig rds

, welke boete ook subject zullen zyn, die het
tweede verband leggen voor de notificatie, werdende voor het
eersle verband gehouden, wanneer de wonde maar met een
doek of wintzel voorzien werd, invoegen zy in alle gevallen,
al voorens tot een tweede verband te treeden, den officier
moeten waarschouwen (Resolutie 27 February 1682).

4. Die op een chirurgyns winkel gestaan hebben en in
'sComps dienst geen chirurgyn zyn of geen publicque winkel
in de stad hebben, mogen geen gequetsten verbinden als in de
aller uyterste nood, namelyk dat de patiënt anders levens
gevaar liep, op poene van 25 ryxd" en voor 14 dagen te water
en ryst in het donker gal geset te werden (Dito).
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8. De stads chirurgyn zal maandelyks genieten f5O aan
gagie en dan nog 's jaarlyks drie hondert ryksdaalders uyt de
stads inkomsten, waar voor hy alle arme en behoeftige persoonen,
Mardykers en andere ingeseetenen voor niet dienen moet
(Ordonnantie 10 October 1690, 25 October 1746 en resolutie
1 February 1763).

6. De commissien en visitalien ten dienste der justitie
zal hy meede voor de zelfde gagie na behooren waarnemen,
sonder daar voor van de vrienden der verdronken, vermoorde
of andersints aan haare dood gekomene persoonen iets te
trecken, eenlyk van de delinquanten, welke die dood veroorsaakl
hebben, genietende een ryxd s of agt en veertig stuyvers voor
ieder persoon (Ordonnantie 10 October 1690).

7. De crimineele gevangenen, ziek of impotent werdende,
zal hy van gelyken voor die gagie geneesen, sonder daar
voor eenige extra-ordinaire declaratie in te mogen brengen,
hoedanig de siekte ook weesen mogte; so meede de gepynigde
en de g'executeerde misdadigers (Dito).

8. De gegyselde persoonen binnen Scheepen boeyen zal
hy ook cureeren, dog tot haar lieder kosten of andersints,
indien zy het niet betaalen konnen, ten laste van de crediteu-
ren, welke haar aldaar hebben doen setten (Dito).

9. De stads chirugyn sal continueeren de arme gequetsten,
welke door de respective presidenten ofte de officieren der
justitie ten zynen huyse ter cure besteld worden, vryelyk Ie
geneesen, mitsgaders van kost en deksel te voorsien, om daar
voor, ter taxatie van den regter, apart beloond te werden uyt
's Compagnie's cassa, ingevalle den delinquant, die de sodaanige
gequetst heeft, onbekend, niet te vinden of wel ook tot die
betaaling geheel onvermoogend is, zullende andersints die kos-
ten gebragt werden ten lasten van den gequetste zelfs, inge-
valle hy bet betalen kan (Dito).

10. Des zal de stads chirurgyn zyne pretentie weegens
gedaane cure van sodanige arme gequetsten, welke ten zynen
huyse besteld zyn, aan den regter moeten bekend maken, eer
de delinquanten, na genolene straffe, weder gelargeerl ofte uyt-
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gelaaten werden, off wel zo ras de gequetslen geneesen zyn,
suilende andersinls wegens zyne belalinge uyt Cornp5 cassa in
tas van des gequelsl.es onvermoogcn versteeken blyven (Dito).

11. De stads doctor zal geene soldye van de Compe genie-
ten, maar een jaarlykse wedde van agt hondert ryksd 8

, door
Scheepenen te betaalen uyt de stads gelden, en dan nog een
tonder* ryksd s van Boedelmeesleren, uyt hare kamer gelden,
mitsgaders daar en boven vry wcsen van wagen pagt (Ordon-
nantie 25 October 1746 en 50 Maart 1755, resolutie 26 Juny
1761).

12. Waar voor hy gehouden en verpligt zal weesen voor
niet te moeten bedienen en visiteeren de sieken en impotenten
in het wees-, arm- en tugthuys, het Chineese hospitaal, mits-
gaders alle andere, publicque fondalien en sociëteiten, item de
crimineele gevangenen en gegyselden in de boeyen, zoo van den
Raad van justitie, als Scheepenen deser stad, in zo verre de
interna aangaat, sonder daar voor eenige extra-ordinaire decla-
ratien in te mogen brengen, hoedanig de siekte ook wesen
mogt (Dito).

15. Gelyk hy ook zal gehouden weesen voor niet, invoe-
gen voorschreeven, te moeten bedienen alle arme en behoeftige
persoonen onder de dienaaren van d'Edele Comp", burgers en
andere vrye ingeseetenen deeser sleede, ten welken eynde hy,
boven zyne wedde, alle drie maanden eens uyt Comp 9 medi-
cinaale winkel genieten zal de medicamenten, in quantiteil en
hoedanigheid, als daar toe uyt voorsz. winkel volgens een
gereguleerde lyst verstrekt werden (Dito).

14. Sullende wyders ter herten nemen het weivaaren en
de geneesinge van zyne patiënten, gehouden wesen de prepa-
ralien van de medicamenten zelfs te doen, dog sal lot zyn
behulp en adsistentie, ook om het chirurgynschap in de voor-
schreeven godshuysen en andere fondatien onder zyn oog en
opzigt te excerceeren en waar te neemen, toegevoegt werden
een onder meester, in dienst der Edele Gompc (Dito).

15. Den selven zal althoos by de hand moeten weesen en
binnen de stad overnagten, ten dienste van de justitie en van
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ingeseetenen, die hem benodigt mogten hebben en by dewelke,
wanneer hy geroepen word, niet zal mogen weygeren te gaan,
't zy daar over gepractiseerd hebbe en daar toe genegen zy of
niet, behoudens eene billyke belaalinge van de vermogende, te
weeten; boven en behalven het kostende van zyn eygen medi-
camenten, die hy aan zulke vermogende luyden sal moeten
employeeren, een quart ryksdr voor de minst vermogende; een
halve ryksd' voor ieder visite ofte gang van de geenen, die
in een middelbaar vermoogen zyn, en een ryksdaalder voor
visite van gequalificeerde burgers en andere, ter decisie van
Scheepenen (Dito).

16. Hy zal ook in zyne functie als docler, dal is: zoveel
de interna aanbelangt, waar onder dan ook niet begreepen
zyn vuyle ziektens, versweeringen, etc, de civiel gegyselde
persoonen binnen de boeyen van den Raad van justitie en
Scheepenen moeten cureeren, dog tot haar lieder kosten; of
andersints, indien zy het niet betaalen konnen, ten laste van de
crediteuren, welke haar aldaar hebben doen zetten, genietende
egter niet meer dan ses stuyvers voor elke visite van de gyzelaar,
boven de betaaling van de verstrekte medicamenten (Dilo).

17. De commissien en visitens van den Raad van justitie
en Scheepenen zal hy, neevens den stads chirurgyn (welke
dienst in zyn geheel gelaaten werd, zoo als hy deselve ook
met betrekking op de boeyen van gemelden Raad van justitie
tegenwoordig fungeert), moeten waarnemen, item de vereyschle
attestatien verleenen en onderteekenen, zo wel als hel medi-
cineeren en pracliseeren over de crimineele gevangens en
gegyseldens, die ziek, impotent of gequetst zyn (Dito).

18. Dog zal hy voor de visitens van* de vrienden der ver-
dronkene en vermoorde ofle andersints om 'l leeven gekomen
persoonen niet vermogen te trecken, maar alleen van de dclin-
quanlen, welke die dood veroorzaakt hebben en in staat zyn
om te kunnen belaalen, te weeten; buylen de halve ryksd r

, hier
voor aan den stads chirurgyn loegelegt, een en een halve
ryksdaalder (Dito).

19. Hy zal verders gehouden en verpligt weesen in zyne
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functie de justitie en de stad Batavia len dienste te staan, zoo dik-
wyls en ten allen tyden, wanneer zulx door den Raad van justitie
en Scheepenen respective gerequireerd zal worden, genietende
daar voor eene eerlyke en redelyke belooninge ten laste dier
regtbanken off van den magistraal, sodanig hem dat van deselvc
zal worden toegeweesen en vvaarmeede hy zig in alle gevallen
te vreeden zal moeten houden (Dito).

20. En zal den voorschreeven slads docter, ten eynde by
beyde de collegien van justitie admissibel en geloofhaar te zyn,
hy de intreede in syn ampl, aan handen van den heere presi-
dent, in rade van justitie hebben af te leggen en vervolgens
by Scheepenen admissibel zyn met het vertoonen der acte,
dal hy in Rade van justitie heeft afgelegt den aan't eynde van
dit hoofddeel te vindenen eed (Dito).

21. De stads apolhecar en zyn provisor of handlanger
zullen moeten staan onder den eed, dat zy eensdeels geen
andere dan de voorschrevene medicynen sullen verstrekken,
en, om daar in gerust te zyn, by hel prepareeren derselver
altoos beyde, ten waare door indisposilie belet wierden, en
absolut een van beyde present zullen moeten zyn, en daar en
boven de apolhecar, dat hy tot preparalien niet anders
zal gebruiken als zodaanige ingrediënten, die de beste zyn
in haar zoort en van het meeste effect en verwagting in deugd
en kragt, niet ontziende het meerder kostende van dien; en
zyn eerste knegt off handlanger, dat hy, by ontmoeting van
't tegendeel, aanstonds kennisse daar van zal geven aan het
hoofd van de chirurgie (Resolutie 18 September 1744).

22. Den bediende zal met den eersten practisyn van
's Comp s hospitaal en den chirurgyn majoor van 't casteel de
inspectie van de stads apotheecq competeeren (behoudens de
extra-ordinaire visitatien, dewelke den heerè Gouverneur Gene-
raal door andere gecommitteerdens zo menigmaal zal laaien
doen, als nodig oordeelt); ook zullen gehouden weesen de
voorschreeven apotheecq twee maal des jaars persoonlyk te
gaan opneemen en inspecteeren op onbepaalde tyden, doende
daar van vervolgens rapport aan zyn Edelheyd (Dito).
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23. Voorts zullen de stads apothecar en zyn adjunct ol
provisor, zo wel als de practizyns van 't hospitaal, zig met
betrekking tol dese sloffen en den aanklceve van dien punctueelyk
hebben te reguleeren naar hel verder geslatueerde by reso-
lulie deser regeering van den 18en September anno 1744, even
als of in desen woordelyk ingelast ware, als vervallende
eene volleedige inslruclic voor deselvc en gevolgelyk ook aan-
wysende de pryzen, waar na den ecrsle sig in den verkoop
zal hebben te reguleeren, sonder meer te eysschen of Ie neemen.

Eed voor den stads doctor.

Ik beloove en sweere, dat ik den slaat der Vereenigdc
Nederlanden, zync doorluchtigste Hoogheid, den lieere Prince van
Orange en Nassauw, Erfstadhouder, capilain generaal en admi-
raal der Unie, de heeren Bewindhebberen van de generaale
Nederlandsche Oostindische Compe

, mitsgaders den Gouverneur
Generaal en de Uaaden van India gehouw en gelrouw sal
weeseu; dat ik my in 't toevertrouwde ampt als stads doctor
conscientieuselyk en na beste weten en vermogen zal quyten,
aglervolgens de ordres en den inhoud van de ordonnantie,
op dit myn ampt beraamt ofte in der tyd nog te beramen.

So waarlyk helpe my God Almachtig.

MUNTSPETIËN, GELDLEÊNINGEN OP RENTE,
BODEMARY EN WES MEER.

1. Goude, gekartelde ducaten, ducatons ofte andere, goude
en silvere muntspetien mogen uyt Europa, met 's Comps

scheepen, alhier niet buyten speciale vergunning aangebragt
worden, op poene van confiscatie ten behoeve van de Comjt'-
en den officier, die de calange doet, om a uso verdeelt te
werden (Placaat 23 December 1737 en 4 September 1761).

2. Geen andere munten of geld spetien zullen alhier gang-
baar zyn als de volgende, tegens zodanige pryzen, als by
ieder derselver genoteerd slaan, te weelen:
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goude, Nedcrlandsche, gekartelde ducalen. waar van 71'/9

stux in een mark gaan, teegens ses guldens en twaalff stuyvers
off twee en twintig schellingen (Advertisseraent 50 December
1753 en placaat 4 September 1767);

alle opregte, Venetiaanse, Nederlandsche ongekarteltle, Hon-
gaarsche en verdere Europeese goude ducaten, waar van twee
en sceventig in een mark gaan, mits niet gesnoeyd zynde,
teegens vyff guldens en agt stuyvers of aglbien schellingen
(IMacaat 13 en 24 April en 25 May 1700, 17 Maart 1707,
16 April 1711, 25 May 1755 en 8 January 1768);

de alhier bevoorens voor 's Comp s reekening geslagene goude
munt, genaamt derham Djawi, wegende seven en een halve
stuyvers, teegens ses guldens off twintig schellingen het stuk
(Advertissement 29 Maart 1745).

de alhier voor particuliere reekening geslagen werdendc
gekartelde, goude Javase ropyen off derhams, toetsende twintig
caraat en weegende seeven stuyvers, tegen deselfde prys
(Advertissement 8 November 1765);

de dubbelde, wegende veertien stuyvers, voor vyff ryks-
daalders en de vier voudige, wegende agt en twintig stuyvers,
voor thien ryksdaalders;

zilvere, gekartelde ducatons, met het wapen van de gene-
raliteit in Nederland aan de eene en met den ouden ryder
off ruyter te paard aan de andere zyde gestempeld, mitsga-
ders na het jaar 1752 gemunt, teegens 4 guldens off 80
stuyvers 't stuk (Advertissement 21 Oclober 1755);

zilvere, ongekartelde ducatons of ryders, die 't gewigt van
ses en tagtig condryns Japans off schaars een en drie seslhiende
reaal houden, tegens derlhien schellingen of agt en seventig
stuyvers, blyvende nogthans de minwigtige almeede gangbaar,
mits voor ieder manquerende condryn een stuyver toegeevende
(Advertissement 23 Augustus 1700, placaat 16 April 1711,
6 May 1711, 18 September 1715 en 13 May 1755);

zilvere, gekartelde Javase ropyen offderhams Djawie, wegende
drie en twintig stuyvers, toetsende thien penningen, tegens
dertig stuyvers het stuk (Placaat 9 November 1764);



MUNTSPETIËN, GELDLEENINGEN, ENZ.396

alle andere zooiien van zilvere ropyen, waar desclvc ge-
slagen off van daan gekomen raogten wesen, sonder onder-
scheid, by aldien maar 't gcwigt van dertig condryn Japans
oir schaars '/re ''eaal kunnen haaien, teegens seven en twintig
stuyvers, blyvende de minwigtige even en in diervoegen, als
van de oude ducatons is gezegd, almede gangbaar (Placaal
23 Augustus 1700, 16 April 1711 en 8 Juny 1760);

zilvere Sivilise en Mexicaanse realen van agtcn, tegens drie
guldens off sestig stuyvers 't stuk (Ordonnantie 26 May 1656);

alle soorten van silvere ryksdaalders, in de respective pro-
vintien der Vereenigde Nederlanden gemunt, tegens drie guldens
of sestig stuyvers 't stuk (Dito).

zilvere leeuwen daalders off kroonen, in Nederland geslagen,
tegens agt en veertig stuyvers 't stuk;

alle zoorten van zilvere schellingen, in de seven vereenigde
provintien gemunt en weegende twaalff Japanse condryns
schaars, tegens seven en een halve stuyvers, waar onder
echter niet begreepen zyn zeekere vier zoorlen ondeugende
schellingen, bestaande de eerste in een zoorl, geconterfeyt na
die van de provintiale munt van de stad Groningen en omme-
landen, gemerkt met den jaare 1692, de tweede na de munt
van Nimweegen, geteekend met den jaare 1691, de derde na
die van de munt van Zulphen, geteekend met het jaar 1690,
en de vierde zoort na die van Deventer, meede met het jaar
1690 geteekend (Adverlissement 29 April 1707, resolutie 16

April 1711, 26 November 1727, 25 Jury 1729 en 23 May
1735);

dubbelde stuyvers, als boven gemunt en wegende schaars
vier conderynen Japans, schoon de munt eenigsints afgesleeten,
indien maar kenbaar en niet besnoeit zyn, teegens twee en
een halve stuyvers en enkelde stuyvers tegens een en een
quart stuyver; dog van de Zeeuwsche stuyvers zullen geen
andere gangbaar zyn als alleen de bezem stuyvers en seste-
halven, tegens ses stuyvers;

heele en halve koopere duyten, bestempeld aan de eene
zydc met de provintiaale slcmpcl van Holland of Zeeland en



MUNTSPETIËN, GELDLEENINGEN, ÈNZ. 397

aan de andere zyde mei liet merk van de Compc
, teegens

vier stuks heele en agt. stuks halve in een sluyver (Placaat
25 July IGB7, 18 October 1727, 23 May 1735 en 30 De-
cember 1750, resolutie 1 October 17G4);

heele, kopere duylen, aan welkers eene zyde iu 't Neder-
duyls te leesen zyn de woorden: duyt Java's en aan de tegen
zyde dezelve woorden in 't Maleidsch met Arabische letters,
tegens vier stuks in een sluyver (Placaat 9 November 1764).

3. Maar de goude crusaden, die voormaals alhier zyn
gangbaar geweest teegens vyfthien guldens en Iwaalff sluyvers
on" twee en vyftig schellingen het stuk, de groote, goude Ja-
panse koebangs van de oude soort, wegende seven en veertig
Japanse conderyns ol' % reaal schaars, die plagten te roul-
leeren ad vier en twintig guldens of taglig schellingen het
stuk; Japanse, goude itseboos off zo genaamde boontjes, al-
meede van de oude soort, die, gestempeld zynde, roullecrden
teegens ses guldens off twintig schellingen ieder; de Hrabandse
ducalons of zo genaamde Philippussen, die, mits ses en taglig
conderyns Japans off een en drie sesthiende reaal houdende,
leegens derlhicn schellingen off agt en sevenlig sluyvers roul-
leerdcn; de zilvere, Hrabandse kruysdaalders, die leegens drie
guldens off sestig sluyvers 't stuk roulleerden, zullen voorlaan,
zo min als Japanse kasjes van thien voor een sluyver mei
Compagnies merk, pitjes, van lood en thin gemaakt, waar
van vier in een kopere duyt off sestliieu in een sluyver gaan,
niemand mogen opgedrongen werden leegens die off mindere
pryzen, op verbeurte van gemelde spelien en arbitrale correctie
daar en boven, maar alleen roulleeren als een rysende en
daalende koopmanschap, naar het gehalte en gewigl.

4. Alle andere spetien werden voor volstrekt billioen ver-
klaard en van geen waarde gehouden, zonder dat deselve
sullen mogen ontfangen off uytgegeven werden, 't zy in
't kopen of verkopen off doen van eenige betaling, in wat
maniere het ook zoude mogen weesen, op verbeurte van gemelde
spetien ten behoeve van de diacony armen deser stad en
arbitrale correctie daar en boven (Placaat 4 May 1052).
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!}. Daar onder wel uytilrukkelyk begreepen alle gesnoeyde,
gesneedcne en verligte dubbelde stuyvers, die de swaarle van
drie en een balve condryn Japans niel inbouden, als ook de
sodanigeu, waar van de munt niet meer Ie bekennen is.

6. Onder welke ongangbaar en billioen verklaarde dubbelde en
enkelde stuyvers ook begreepen zullen wcsen de zoodanigen, die
voor anno 1751 geslagen en op dewelke de munt, door ouderdom
dan wel andersinls, zodanig is uylgesleelen, dat deselve niet
kan werden gekend; dog de geene, welkers munt te kennen
is, mitsgaders die verders goed en deugdelyk zyn en in swaarte
kunnen opbaalen bet gewigt van drie en een halve condryn
Japans ieder dubbelde stuyver, werden gangbaar gelaaten en
zullen dien volgende mogen en moeten uylgegeven en onlfan-
gen werden, lot zo lange in sodaanigen staat en conditie komen
te blyven (Placaat 23 May 1735 en 20 February 1751).

7. De groot- en kleen kassier, neevens den secretaris van
Weesmeesleren en den kassier van de bank, zyn gequalificeert,
by den ontfangsl van contanten, alle valsehe spelien off stukken
door te snyden, dan wel op de toonbank vast te spykeren.

8. Niemand zal, onder wat pretext offschyn bet zou mogen
wesen, alwaar 't schoon als billioen en om te smelten en niel
om uyt te geven, eenige geschroeyde, gesneeden en verligte
dubbelde stuyvers off andere munten van andere plaatsen
mogen ontbieden of zelfs, dan wel door andere in dese colonic
brengen, zenden, distribueeren off uytgcven off daar toe eenig-
sints behulpzaam zyn, op poene, dat alle zodanige munten, by
agterhaaling, niel alleen verbeurt zullen wesen verklaard, maar
ook dat den aanbrenger, versender, ontbieder off die eenige
hulpe daar toe mogte hebben verleent, zullen verbeuren ieder
het quadruplum van bel agterhaald wordende inonlant en
arbitrale straffe daar en boven, bet eerste te verdeden, de brille
voor den officier, die de calanjje zal doen, en de helfle ten
behoeve van de stads werken; zullende de gesnoeyde duca-
len en ducatons, mitsgaders alle andere zilvere spelien, die
alhier te vinden moglen wesen, by de Couipe tegen de waarde
van het gewigt en alloy geaccepteerd werden.
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9. Thien ryksd 5 aan ongesnoeyde schellingen off dubbelde
sluyvers moeten wegen Ihien thailen, Japansch gewigl, 3 a 4
magen onbegreepen, en een ryksdaalder een zodanige tbail,
drie a vier condrynen onbegreepen (Placaat 16 April 1711).

10. Zullende dierbalven geen wiglige schellingen ofte dub-
belde sluyvers, die niet gesnoeyl, afgeveylt ofbeneden de voor-
waard* bepaalde swaarte, slegts gesebeurt en in baare randen
ongelyk, mitsgaders door bel gebruyk wal afgesleeten zyn,
mogen afgeweesen, maar alle als 's lands munlc aangenomen
moeien werden, op arbitrale correctie, zonder dat egter iemand
by den onlfang van een bondert ryksd' meerder als een
ducaton en, 100 iyksd s off daar boven aan hem betaald wer-
dende, meerder als Ihien ryksd* van 't voorsz. payement zal
behoeven Ie ontvangen (Placaat 16 April 1711 en 23 May
1755).

11. Gelyk ook niemand gehouden is telkens meer dan
uyterlyk ses sluyvers aan duyten in betalinge aan te
neemen (Placaat 18 October 1727).

12. Een iegelyk zal by het maken van de ordinaire paye-
ment pakjes van schellingen en dubbelde sluyvers, van vyff
en thien ryksd* ieder pakje, op het tellen wel moeten letten en
daar omtrent alle fraude of bedrog gebeelyk nalaalen en
myden, op poene, dat den geene, dewelke men in hel maken of
doen maken van zodanige dcfectueuse off met bedrog vermengde
pakjes zal altrapceren, daar over naar exigenlie van zaken en
na de hoedanigheid van 'l bedrog zal werden gestraft (Placaat
30 April 1698).

13. Niemand hier ler plaatse zal, by leening ofte uytsetling
van gelden, op hoedanige wyse 't ook soude mogen weesen,
liooger intrest mogen bedingen dan een hall' of uyterlyk drie
quart procento ter maand ofte van 6 tol 9 ten hondert in
't jaar, op poene, dat de debiteuren niet gehouden zullen
weesen eenige meerdere bedongen intressen te betaalen (Reso-
lutie 50 Augustus 1697, placaat 15 November 1697 en
resolutie 8 November 17IS).

14. Zullende gevolgelyk geene actens van hypotheecq off
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verpanding, nog notarieele schuldbrieven, teegens een hoogere
rente mogen verleeden, nog op onderliaodsché obligatien off
handschriften, van een hoogere intrest sprekende, regt gedaan
mogen werden (Dito).

15. By het uylzellen van gelden op leverantie van zuyker
zal zulks niet hooger mogen bedongen werden als teegens de
prys, die de Edele (]omp c voor de zuyker betaalt, en lot geen
meerder quanlileit dan de geleende penningen, met een mali-
gen interest, ten hoogslen van drie quart procento ter maand,
op verbeurle van alle zodaanige gelden, als bevonden zullen
werden boven of contrarie dese ordre op dat gewas beleend
te zyn (Placaat 15 November 1697).

16. En zal ten opzigte der geldleeningen aan persoonen,
uyt Nederland naar deese gewesten navigeerende of uyl India
repatrieerende, dan wel op de reise, in volle kragt en waarde
blyven bel gestatueerde by de 6291c en 86stl ' § van den
jongsten generaalen arlicul brief van de heeren Slaalen Gene-
raal, onze Souverainen, en haar Hoogmogendens placcaal van
den sevendeu January 174.1.

17. Gemaakte juweelen, goud en silver werken off rari-
teiten, geene koopmanschappen zynde, mogen door de repa-
trieerende eygenaars in hunne gepermitteerde kisten naar
Nederland mede genomen werden (Resolutie 16 Juny 1751).

18. Dienaaren van de Gompagnie, op Ghina en Japan
navigeerende, mogen in die ryken geene schulden maken off
nalaten, hoe gering die ook moglen zyn, by eenige Ghineesen
off Japanders, van wat staat off conditie zy zouden mogen
wesen, op poene van met deporlement, inhahil verklaaring
ofte andersinls strengelyk gestraft te werden, naar vereysch
en bevinding van saken (Placaat 19 Juny 1750 en de
afgaande brief naar Japan van 26 Juny 1756).

19. Niemand, van hoedanige qualiteit off conditie by zy,
die eenige penningen aan de burgers en ingeseetenen schuldig
zyn, zal van deze rheede mogen vertrekken, voor en al eer
hy aan zyne crediteuren volkomen conlentement zal hebben
gedaan, en welke burgeren geauthoriseert zullen zyn hunne
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debiteuren, mei hulpe van tien officier, van boord Ie ligten
en lot volkomene belaalinge te conslririgeeren: zullende alle
schippers, stuurlieden en andere scheeps officieren in zulke
gevallen gehouden zyn geene zodanige persoonen te verbergen
of te versieeken, op poene van alle hunne te goed hebbende
maandgelden te zullen verbeuren (Placaat 15 December
1647).

20. Alle de geene, 't zy Nederlanders, Ghineesen, Maleyers
off Javanen, niemand uylgesonderd, aan dewelke eenige Scheepen-
kennissen, obligatien, huur cedullen, bodemary brieven oll'dierge-
lyke aden van schuld bekenninge voldaan werden, zullen van
haaren ontlangst, slante pede, behoorlyk quilanlie moeten
passeeren, daar by perfect speciliceerende, door wien hel zelve
voldaan of betaald werd, met intrekking ofte annullatie van zoda-
nige acle, uyl wiens kragle iels geprelendeert is, op poene,
dat de geene, die bevonden zal weiden daar inne versuymig
off nalatig geweest Ie zyn, weegens zyne presente betaling
niel aangenomen zal werden en daar en boven vervallen in
een amende van 12 ryksdaalders len behoeve van den Ral-
liuw (Placaat van Schepenen 15 July 1648).

HUWELYKEN, HUWELYKSE VOORWAARDEN EN
GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN.

1. Alle de gene, die geneegen zyn in hel sladhuys hare
geboden te laaien aanteekenen en ondertrouw Ie doen, mits-
gaders hel huwelyk in de kerk te solemniseeren en daar toe
een ryluyg gebruyken om door het zelve daar ler plaatse
gebragt te worden, zullen verbeuren, voor ieder ryluyg en
ieder reise, een boete van 50 ryksdaalders, de eene helfte
voor de diacony en de andere helft ten behoeve van het
fonds der stads werken, namentlyk zo wel in hel eerste, als
in het laatste geval (Advertissement 6 Juny 1693, placaat
50 September 1754 en resolutie 5 Maart 1756).

2. Wel verstaande, in zo verre de zodanigen tot een
gedeelte van den weg binnen de stad een ryluyg gebruyken;
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maar, buyten de stad woonende, mogen zy tot aan de poort
ryden en verder niet (Resolutie 11 September 1750).

3. Dog sullen van dese boete g'eximecrt weesen de geene,
die zitplaats hebben in de twee respective collegien van justitie,
zo meede die bevoorens dal anipt mogten bekleed hebben, en
de kinderen van leeden der regeering, die zig voor de eerste
maal in den egt begeeven, schoon ook 's Comp' dienaaren
zyn; voorts alle opperkooplieden, capilains en de gene. die
hooger van qualiteit in den dienst der Edele Comp" zyn of,
geweest zynde, van haar dienst, met genoegen van de hnoge
regeering, ontslagen zyn, item de predicanlen, mitsgaders de
burger capitains. zo in bediening, als die afgegaan zyn, maar
geene anderen (Advertissement 6 Juny 1695).

4. Daar en hoven sullen die geenen, welke zig in den
egten staat in een der kerken alhier solemneelyk willen doen
bevestigen, voor het derde goluy in de kerk moeten zyn, op
poene, dat de geenen, die na het ophouden van het zelve
daar inne komen te verscheynen, het. zy de bruydegom en
bruyd Ie zamen off wel een van beyden alleen, zullen
verbeuren, namentlyk: in de Nederduytsche kerk tliien ryks-
daalders en in de Portugeesche en Maleytsche kerk vyff
ryksdaalders. ten behoeve van de diacony, uyt-enomen de
slaven, die van de boete exempl sullen wesen (Advertisse-
ment 3 Maart 1693).

5. Egter zal, zo wel in cas er gevaar in 'I vertoeven is,
als in andere gevallen, wanneer 't begeert weid, een huwelyk
mogen voltrokken werden door den secretaris van den Raad
van justitie off die van Scheepenen, waar onder de man
gehoort, en zulx ten overslaan van Iwee gecommitteerde
leeden, mits daar toe in allen opzigle alvoorens consent ver-
leent zy door den heer Gouverneur Generaal (Resolutie 8
May 1759).

6. Geene slaven van diverse lyfheeren, veel min een lyfeygen
met een vry persoon of persoonen, sullen tot het trouwen
mogen geadmitteerd werden, als ten ware hunne lyfheeren
ofte lyfvrouwen mede komen te consenteeren in sodaanige
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zamcn wooning bnyte.n haar huys en ook by haar licentie
briefje tot 't trouwen belooven, geen andere dienst van
deselve, uyt kragte van liaare nog overblyvende slaverny, te
nullen pretendeeren, als alleenlyk coely loon, dog niet hoger,
dan zy luyden, onvermindert de noodige lasten harer huys-
houding en de opvoeding harer kinderen, zullen konnen op-
brengen, zonder meer (Resolulie van Schepenen . . April
1696).

7. De broeders en susters van de Augsburgse confessie
sullen, na alvoorens de gebooden drie Sondaagen na malkander,
zo wel by de Gereformeerde, als haar eygen gemeente zyn
afgekondigt, voor de polilicque overheyd of derselver gecom-
milteerdens moeien trouwen, en oversulx hier ter steede de
dieuaaren van de Compe voor commissarissen uyt den Raad
van justitie deses casteels en de burgers voor die van Schee-
penen ; dog, een van beyden der aanstaande conlhoralen van
de Gereformeerde religie zynde, op de ordinaire wyse in een
der Gereformeerde kerken (Resolutie 16 Augustus 1746).

8. Tusschen man en vrouw, met elkandercn wellelyk
getrouw! zynde, zullen, volgens de usantie des vaderlands,
derzelver middelen gemeen wesen, ten ware sulx by huwelykse
voorwaarden uylbedongen was, dat ieder vry slaat (Oude
statuten).

9. De gemeenschap van goederen, by huwelykse voor-
waarden uylgeslooten zynde, zullen egler de vruglen off
bladeren der solver, mitsgaders alle schaden en boeten (de
erffenisse, de een of de andere aankomende, daar onder niet
begreepen), staande het huwelyk vallende, in gemeenschap
komen, ten ware deselve uyldrukkelyk mcede voor uyt be-
dongen waare.

10. Christenen, die nuar Europa willen vertrekken, mogen
alhier vrouw, nog kinderen agter laten, maar zyn gehouden
deselve mcede te neemen, 't en zy met volle bewilliging van
de vrouw en onder loereykende voorsorge, dat zy, nog de
kinderen, in hun afweesen gebrek komen te lyden (Besluit
XVIlm-n 17 Augustus 1718).
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SUCCESSIE AB INTESTATO OF VERSTERFF REGT.

1. Aangaande de successie ab intestato zal liet regt van
de steeden van Noordholland werden gevolgd, te weeten:
iemand, zonder testament off uyterste wille komende Ie over-
lyden, zullen de nagelaalene middelen devolveeren op desselfs
kinderen en verdere descendenten in infinitum, l>y represen-
tatie en in stirpes (Oude statuten).

2. Maar, de overlcedene geen wettige descendenten nala-
tende, zullen desselfs vader en moeder, by aldien beyden in
't leeven zyn, in alle de agter gelatene goederen succedceren
(Dito).

3. Dog bet bedde tusscben de ouders van den overlecdene
gescheurd en een van deselve, 't zy vader ol' moeder, maar
in leeven zynde, zal deselve langst leevende met de broeders
en suslers van den overleedene, 't zy geheele ofte halve, en
derselver kinderen en kindskinderen by representatie te samen
komen tot des overleedens geheele erffenisse, (e weeten: de
langst leevende vader of'e moeder in de eene helft en de
susters en broeders, hare kinderen en kindskinderen in de
andere helft, wel verstaande, dat in zulken gevalle de halve
broeders en susters, mitsgaders derzelver kinderen en kinds-
deren, den overleedene zullen moeten bestaan van de zyde,
daar in by bestorven is (Placaat heeren Meesters 10 January
1661 en resolutie 7 February 1662).

4. En, ingevalle den overleedene geene susters en broeders
quame naar te laaten, maar wel susters en broeders kinderen
of kindskinderen, sullen in sodanigen cas de gesegde kin-
deren en kindskinderen van des overleedens broeders ofte
suslers, by representatie, insgelyks met en nevens de langst
leevende vader ofte moeder succedeeren in de eene helft van
de nagelatene goederen (Dito).

5. En, als er geene broeders ofte suslers, nog ook kinderen
ofte kindskinderen van deselve in 't leven zyn, dan zal de
langst leevende vader ofte moeder in alle de goederen, by
den overleedene onlruymt, universaliter succederen en voor alle
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collalrale vrienden geprefereert zyn; alles in dien verstande-
dal, by zo verre onder de erflenissen van zodanige overleedenen
ook bevonden mogten werden landen, huysen ol'le andere vasle
en inineubilaire goederen, in reguarde van deselve gevolgt
zal werden liet regt en de coslume van de provintien, quar-
tieren ofte plaatsen, waar onder deselve vaste en inineubilaire
goederen zyn geleegen (Dito).

6. Vader en moeder beyden onlbreekende, zullen de volle
bloeders ofte susters, bare kinderen en kindskinderen by
representatie lot des overleedens gebeele erflenisse geregtigt
weesen; wel verstaande, dat, zo er balve broeders en susters
olie derselver kinderen en kindskinderen zyn, de volle broeders
en susters, bare kinderen en kindskinderen, by representatie
ofte plaats vullinge, sullen deelen in de eene belfte met de
balve. broeders en susters en derselver kinderen en kinds-
kinderen van 's vaders syde, en in de andere Jielft met de
halve bloeders en susters en derselver kinderen en kinds-
kinderen van 's moeders zyde; en, wanneer niet als aan een
syde balve broeders en susters ofte derzelver kinderen en
kindskinderen bevonden worden, zullen de volle broeders en
susters, mitsgaders derzelver kinderen en kindskinderen, by
representatie als vooren, met deselve halve broeders en susters,
baarc kinderen en kindskinderen in de eene helft van de
erflenisse komen en de andere helft voor haar alleen behouden,
als aan die zyde geen mede erfgenamen hebbende (Dito).

7. Volle broeders en susters, mitsgaders hare kinderen en
kindskinderen, onlbreekende en de balve broeders en susters
olï derselver kinderen en kindskinderen van elke zyde in
't leeven weesende, zullen de goederen in twee gedeelten
loegeweesen worden, de eene helft aan de halve broeders en
susters en haare kinderen en kindskinderen, in stirpes van
vaders zyde, en de andere helft aan de halve broeders en
susters, haare kinderen en kindskinderen, mede in stirpes
van 's moeders zyde (Dito).

8. Dog, indien er geen volle, maar alleen halve broeders
en susters, hare kinderen en kindskinderen werden bevonden en
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dat alleen van de eene zyde, zo zullen deselve halve broeders
en suslers, liaare kinderen en kindskinderen, hy representatie, in
alle de goederen, hy den overleedene agter gelaten, succedeeren,
ten waare grootvader ofte grootmoeder ofte hooger opgaande
magen, den overleedene van de andere zyde bestaande, in
't leeven waren, in welke gevallen de voorschreeve halve
broeders en suslers, bare kinderen en kindskinderen by repre-
sentatie in de eene helfte en de naaste magen onder voor-
schreeven adscendenlen, hoofd voor hoofd, in de andere helft
van alle goederen, by den overledene onlruymt, sullen succe-
deren (Dito).

9. Vader en moeder, heele en halve broeders en susters,
hare kinderen en kindskinderen onibreekende, sullen des
overledens goederen geheel komen op de naaste aüscendenteti
ofle opgaande magen, hoofd voor hoofd, alwaar 't ook, zo dal
van de eene zyde grootvader en grootmoeder beyde en van
de andere zyde grootvader of grootmoeder alleen in 'lieven
waren, dat ook plaatse zal hebben in de verdere adscendenten,
den overleedene in gelyke graden bestaande (Dito).

10. Alle opgaande magen meede ontbrekende, zullen de
naaste descendenten van broeders en susters kindskinderen,
die de overleedene in de vyfde en verdere graden bestaan,
hoofd voor hoofd, in des overleedens erffenisse succedeeren,
uytsluylende alle andere zyde magen en sonder aanschouw te
nemen, off dezelve descendenten van des overledens volle ofte
halve broeders ofle susters afkomen (Dito).

11. Alle de voorscbreeven persoonen insgelyks ontbree-
kende, zullen als dan oomen en moeyen, hoofd voor hoofd,
mitsgaders haare kinderen van de eersle graden, by represen-
tatie, in alle de goederen succedeeren, zonder eenig onderscheid,
off de oomen eu moeyen des overledens vader ofle moeder
hebben bestaan van heele ofte halve bedde (Dito).

12. Alwaar geene oomen ofle moeyen ofle derselver kin-
deren zyn, zullen de geene, die den overleedene 't naast in den
bloede bestaan, hoofd voor hoofd, in alle de goederen succedee-
ren, zonder eenige dislinclie of de maagschap van volle of halve
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broeders ofte suslers afkomt, welken volgende de oud oomen
ende oud moeyen, beneffens suslerlingen, gelykelyk, lioofd
voor hoofd, sullen succedeeren (Dito).

15. In collaterale ofte zyd maagschap zal geen represeu-
tatie plaats hebben in de persoonen en graden, bonven verhaald,
zo wanneer de geene, die lot de successie komen, al te samen
den overleedene even na in graden bestaan (Dilo).

14. Dog, indien de aflyvige geen nadere bloedverwan-
ten agler laat als broeders en suslers kinderen, mitsgaders
een off meer kinderen van een voor overleeden broeder
ofte susters kind, so zullen de kinderen van broeders en sus-
lers succedeeren in capita, hoofd voor hoofd, en de kinderen
in plaatse van haare vader ofte moeder by representatie, bly-
vende niet te min 't gunt hier vooren nopens de deelingen
tussen heele en halve broeders en susters, haare kinderen en
kindskinderen gezegt is, onverminderl (Dito).

15. Zonder dat in alle het geene voorschreeven is, eenige
aanschouw genomen zal werden, van waar ofte wat zyde
de goederen gekomen zyn, nogte ook, of het patrimoniale, aan-
geörlde of geconqueslreerde, verkreegen ofte veroverde goede-
ren zyn dan niet (Dito).

16. Alle hel geene in de bovenstaande articulen niet uyt-
gedrukt is, sal moeten gereguleerl worden na de Keyserlyke
geschreevene wetten (Dito).

17. Buyten institutie by testament of andere uylerste wil-
len heelt in materie van successie ah intestalo, onverminderl
en naar den aard van 'l voorwaads gestalueerde (waar in
de successien by kloving in linien is vastgesteld), de eene linie
niets gemeens mei den anderen; zulks de portie der deficieerende
linie nooyi aan de exteerende kan aanwassen, maar, op ree-
kening van onbekende erfgenamen ingesebreeven zynde, inCom-
pagnies eassa moet werden overgebragl en bewaar<l ad opus
jus habenlium, zonder dal lot de afgave van dien aan de
exteerende linie, onder boe sufficante cautie ook, mag getreeden
werden (Besluit XVII"™ 24 Juny 1716).

18. Wel verstaande, dal al 'I geen voorschreeven is, alleen
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sodanig g'observeerl en agtervolgd sal worden in de erffenissen
en successien der Christenen; want de Mooren off Mahome-
taanen zullen in dat stuk volgen hnare eygen wetten, onder
den tilul van bysondere wetten voor Mooren, Maliomelaanen
enz. te vinden (Dito).

19. 't Geen ook plaats sal hebben omtrent alle, te deser
steede woonende heydenen, waar van egler de Chineesen in
zo verre uylgesloolen zyu, dal Boedelmeesteren gepermitteerd
worden, by voorkomende geleegentheeden, daar omlrend Ie
handelen na de volgende, onder die natie vigeerende wetten,
te weeten:

Eerslelyk werd des overledens weduwe gesteld in eguale
portie met de egte zoonen, dog de weduwe vermag haar
erfdeel niet te adminislreeren, dan onder sufhYanle cautie,
vermits deselve by herlrouwing weder op de egte kinderen
moet devolveeren.

Vervolgens komen de egte dogters (wel verstaande ongetrouw!
zynde) voor de helft, hoofd voor hoofd, in 't geene haare moeder
ofte aan ieder van haare egte broeders is aanbedcelt; dog,
getrouvvt zynde, werden deselve niet onder de etffgenaamen
van haren vader gereekend, maar eenelyk toegevoegd de rouw-
kleederen, tot haar lichaam gehoorende.

Als dan werd des oudste zoons egte zoon (zo daar eene
is) een derde minder toegedeelt, als de portie van syncn
vader ofte die van syne oomen monteert, om reedenen deselve
gehouden is na zyns vaders dood alle ongelden der cere-
moniën, die de Chineesen gewoon zyn jaarlyks aan de graven
der gestorvenen te doen, wel alleen off ten minsten nevens
zyn vaders broeders te moeten helpen dragen; en werden de
onegle zoonen met hem gereekent in eguale portie, hoofd
voor hoofd, te weeten: een derde minder als een ieder van
de egte zoonen komt te beuren.

Waarna de onegle dogiers werden toegedeelt de helfte,
half zo veel, als de onegle zoons, mede hoofd voor hoofd, ie
weeten: zoo dezelve nog jonge dogters zyn, dog anders niet; en,
by onslentenisse van egte zoonen, werden de onegle in een en
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deselve graad gesteld, als hier vooren omtrent de egten ver-
meit staat; dog, ingevnllc die almeede koomen te onlbreeken,
als dan komt 't selve op de geadopteerde zoon ofte zoonen
te devolveeren, die anders maar een zekere tantum, naar mate
des boedels ofte wel naar 't believen der erfgenamen, werden
geschonken off vereert (Resolutie 24 December 1720).

SOMPTUAIRE OF PRA6T EN PRAAL WETTEN.

1. Hel placcaat deser regecring van den 50™ December
1754 ter inleugeling van de pragt en praal en overdaad, dat
van een te groote extensie is om in desen te werden ge-
verbaliseert, zal met de alteralien en ampliatien, daar op gemaakt
hy het advertissement en de resolulien deser regeering van
den 29' n April 1755, sen5 en Maart 1756, 3en Juny 1757 en
28'" December 1764, in volle kragt en waarde blyven.

2. Dog het zelve zal niet belrekkelyk gemaakt werden op
vreemdelingen of lieden, niet onder de gehoorsaamheid van
den Nederlandschen staat of de Comp'' gehoorende. die zig
enkel zullen hebben te onthouden van de teekens van distinctie,
aan leeden der regecring, in 't openbaar verschynende, toe-
gestaan om, zo by de wagtcn, als andersints, kenbaar Ie weesen
ten eynde te genieten de eerbewysingen, hen, uyl hooide van bun
caracter, competeerende, ten waare deese regeering ofte den
heere Gouverneur Generaal hen daar van, uyl hoofde van hunne
qualiteyt of rang in dienst van andere moogenlheeden ofte
compagnien dan wel andere consideratien, mogte disponecren
(Resolutie 21 Maart 1766).

3. Nogthans zullen geene vreemdelingen over zaken van
dien aard in reglen betrokken ofte aangesprooken mogen werden
buytcn voorkennisse en toestemming van dese regeering ofle
den heere Gouverneur Generaal, onvermindert de pligt der
sabandhaars om hen van de wetten op dit stak op een beleefde
wyze Ie preadverleeren en van de verhuurders van rytuygen
om zig te wagten van hen, door bet hesorgen van meer dan
een voorloper by ieder ryluyg ofte andersints, den wegh te
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facüïleeren om in desen leegtns de wet te handelen, zoo zy
de gestelde boete niet zelfs willen betaalen.

4. Chineesen en inlanders, trouwende, ook begraven en, tot
vergroting van de statie, een of meerder wagens genomen of
gehuurt weidende, zullen moeten betaalen aan Heemraadens
secrelaris, ten behoeve haarer cassa, 25 ryxdaalders vooreen,
50 voor twee en zo na advenant voor de meerdere ryluygen:
voorts, by geen van die geleegenlheden mogen gebruyken een
statie paard, nog ook een draagzelel of andere extra-ordinaire
omstandigheeden, dan onder betaaling van 500 rd*, wanneer van
alles Ie gelyk gebruyk werd gemaakt: dog, de draagzetel
alleen employeereude, rd* 300, een derde voor den officier en
d'overige twee derde voor de stads werken.

BYSONDERE WETTEN AANGAANDE MOOREN OFF
MAHÜMETANEN EN ANDERE INLANDSCHE NATIËN.

1. Geene vreemde Oosterlingen, zo Maccassaren, als Boegi-
neesen, Boetoenders, Saleyers, Bimaneesen, Baliers, Javaanen en
Maleyers, mogen, sonder speciale pei missie dezer regeering,
binnen het district van Jaccatra komen, verblyven en zig ter
needer zetten, op poene van de facto geapprehendeert, in de
ketting geklonken en daar in elders heen weg gesonden te
zullen werden (Placaat 21 October 1688 en resolutie 50
September 1704).

2. In welke straffe van de ketting mede gereekent sullen
werden vervallen te zyn alle sodanige, die, ter zee hier gekomen
zynde, na het weeder vertrek haarer vaarlhuygen alhier nog
bevonden werden en baar niet ter behoorlyker tyd aangegeven
zullen hebben; dog de geene, die te lande alhier aangekomen
mogten weesen en haar terstond niet aangegeven hebben, zullen
geapprehendeert werden (Dito).

3. En zullen derhalven geene der inlandsche natiën en
insonderheid de Javanen, die alhier van buylen, te water of Ie
lande aankomen, by eenige Europeesche of inlandsche onder-
daanen of ingeseetenen op hunne landen of wooningen mogen
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aangenoomen en opgehouden worden, dan naar dat al zulke
vreemdelingen zig bevoorens door haare hoofden en officieren
aan den geeominilleerde tot en over de zaken der inlanders
zullen hebhen aangegeven, om behoorlyk onder ieder natie
aangeleekend te werden ; mei conditie, dat de olficieren hunner
natie of len minsten eenige derselyer voor haar verantwoordelyk
sullen syn en deselve ook, wanneer zulks begeert werd, telkens
ter berde ofte voorschyn moeten iloen komen, ofte dat audersints
de vreemdelingen, zodanige borgen niet konnende aantreffen.
ten eersten na de plaatze, daar zy van daan gekomen zyn,
weder te rug zullen gesonden werden, op poene, dal de gceuen,
die eenige vreemdelingen sonder voorgaande, wetlige kennisse
komt aan of op te houden, sullen verbeuren een boete van
tliicn ryksd' len behoeve van gedaglcn gecommitteerde voor de
eerste maal en verdere arbitrale correctie, wanneer zulks
meermaal mogle bevonden werden (Placaat 2 Juny 1697 en
resolutie 14 February 1730).

4. Om 't welke ook des Ie heter te weeren, elk en een
iegelyk der inlandsche natiën in dese omme- en bovenlanden
voorsien zal moeten wesen van een pergament briefje, houdende
desselfs naam, woonplaats, ouderdom en stature, item onder
wien sorteert, en welke door de respective inlandsche capitains
en verdere hoofden aan haare onderhnorigen zonder eenige koslen
uylgereykl en door een ieder derselver in een kleyn bamboese
off hou te doosje by baar godraagen moeten werden, om bet
ten allen tyden, wanneer 't gerequireerd werd, te kunnen
verlhoonen, op dat also met een opslag van 't oog hlyken
moge, tot wal plaats en campong of onder wat hoofd een
igelyk inlander gehoon en sorleerende is, en ook te gelyk
het ondersclieyd Ie manken lusschen vrye luytlen en slaven,
mils dat de regenten, capitains, hoofden en verdere officieren
gehouden zullen zyn de briefjes van overleedene, dan wel vertrok-
kene persoonen, onder hun loezigt sorleerende, den gecommit-
teerde tol de zaken van den inlander 's maandelyks te rug te
besorgen, om alle quaade konstgreepen hier omtrent, zo veel moge-
lyk, te weeren (Placaat 13 February 1754 en resolutie 7 July 1755),
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5. Eu zal een ieder in de bovenlanden, bel zy regen!
of onderhoorige, dan wel opzigters van landerycn en wie bel
verder wesen mogte, by ontmoeting van eenige suspecte per
zoonen, bem zyn drietje moeten doen verlbooncn en, daar van
onversien weesende, denselven aanvatten en opbrengen aan
de naast geleegene post, dan wel aan den Landrost, ommcop
dusdanige, wyze alle wegloopers en andere ondeugende en slegle
subjecten uyl de onime- en bovenlanden te weeren (Dito).

6. Voorts zullen geen inlanders haar onder andere natiën,
waar toe zy niet bebooren, mogen vermengen, maai- moeten gig
onder baar eygentlyke hoofden aangeven of na hare, voor elke
natie geordonneerde campongs begeven, op poene van ander-
sints zonder figuur van proces voor den tyt van een jaar in
de ketting te zullen geklonken werden (Placaat 16 July 1701).

7. En zullen de kinderen derzelver sorteeren onder de
natie van haaren vader (Resolutie 11 July 1730).

8. Inlandsche onderdaanen, zo in de Bataviascbe omme-,
als Preanger landen, en allen, die woonachtig en gehoorende zyn
onder de jurisdictie van de Comp', zullen uyt het eene regent-
schap off district naar 't andere niet mogen ovcrloopen (Adver-
lissement 18 Septemher 1759 en placaal 6 April 1752).

9. En zullen ook de regenten en hoofden, onder wal pre-
text het zou mogen wesen, geene overloopers uyt andere lan-
den onder derselver gebied admilteeren, dan wel permissie tot
verblyf vergunnen, maar moeten daar en legen ordre stellen, dat
sodanige overloopers als swervers opgevat, mitsgaders terug
gesonden werden aan de regenten, onder wien deselvc gehoo-
ren, en zulks op verbeurte van thien ryksd s voor ieder reys,
dat een regent of hoofd daar omtrent in gebreeke zal hlyven,
om verdeelt te werden, als: '/ 3 v°or den gecommitteerde lot en
over de zaken van den inlander, '/s voor de Bollandsche
kerk en i ji voor den aanbrenger (Dito).

10. Waar en boven gemelde commissaris de agterhaalde
overloopers voor de eerste maal een gevoelige correctie zal
laten geven, dög voor de tweede maal deselve, met voorken-
nisse van den heere Gouverneur Generaal, in de ketting doen
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klinken, om sodanig den lyd van ses maanden in hun beschey-
den district Ie arheyden (Dito). ,

11. Zullende een iegelyk, die om dese of geene reedenen
mngte inclineeren om zig met 'er woon uyt 't eene district
in het andere te hegeven, alvoorens daarvan kennisse moeten
geven aan den gecommitteerde van den inlander, welke dezelve
aan den heer Gouverneur Generaal zal hebben voor te dragen,
ler erlanging van zyn Ëdelheyds goedvinden (Dito).

1 '1. De regenten van de Cheribonse en aangrenscnde landen
zullen de geenen, die geneegen inogten syn tol de l'reanger- en
Jaccatrasche landen over te komen en haar aldaar neder te
zullen, haare vrouwen, nog haare kinderen mogen aanhouden,
op poene van na bevinding der zaaken geeorrigeert te zullen
werden (Placaal 15 December 1754).

17). Wanneer in de bovenlanden een moord gepleegt, dan
wel den een of andere swaar gekwetst wierd, zal als dan aan
de commandanten van Tangerang en Meester Cornelis van
diergelyke moord of toegehragte sware quetsunr moeten ken-
nisse werden gegeven door de bloedverwanten, dan wel andere
vrienden off bekenden van den ter needer gemaakte of gequetste,
in welken gevalle de limiten van Tangerang omtrent de geene,
die zig in zulke geleegentheid aan den commandant zullen
moeten addresseeren, strekken lot de rivier Passangrahan, dog
alle dé overige te Meester Cornelis thuys hooren (Dito).

14. Zullende die beyde commandanten, om van diergelyke
feitlykheeden kennisse te krygen, illico twee bequame serge-
anten, met den scbryver en chirurgyn, aldaar bescheyden, moe-
ten senden ter plaatse, daar den gequetste, dan wel het lyk
van den om 't leeven gebragle zyn mogte, om de nodige visi-
tatie Ie doen en informatie van het feyt te neemen, mitsga-
ders, des mogelyk, de dader of daders, dan wel die daar voor
verdagt gehouden werden, te apprehendeeren en vervolgens
dezelve, met de herigten dien aangaande, in goede verseekering
den Landrost toe te senden, om, na behoorlyk ondersoek van
zaken, zyn ampt en pligt te belragl.cn (Dilo).

15. Van de reglbank van Schepenen, enz. zullen geseclu-
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deert blyven alle de inlanders, sorteerende onder de bekende
regentschappen van, ïjanjner, Tjiblagon, Tjikalong en Tjilingsie,
nevens alle de Preanger en daar naast, aan zee geleeden landen,
onder welke het district van Tangerang almeede moet wer-
den gecomprehendeert, met en benevens Tjipaminkis, Tjiniap-
per, Campong baroe, desselfs deel Bogor, nu Buylenzorg
hernaamt, van welke landen hel naaste over de twaalff uuren
van de stad is leggende, en dus moeten blyven onder gelyk
bestier als de afgelegene regentschappen, alzo, voor zoo verre
die verkogt zyn, by gedane overdragl verbonden zullen blyven
aan dezelve besvvaarnissen, welke onderhevig waren, toen die
districten onder regenten sorteerden, en dus ook onder
deselve regten (Dito).

16. Niemand en specialyk geen inlandsche officieren, die
in oorlogs expeditien gebruykt werden, sullen eenige andere
persoenen in dienst van de Compe meede neemen, als die zy
waarlyk weelen, dat vry zyn en niemand anders toebehooren,
op de verbeurte, niet alleen van de verdiende en de te goed
gebleevene gagie, maar ook van de waardy van de slaaff of slaven,
die zy lieden zullen hebben meede genomen, als beyde de lyfheer
wettig toekomende, en arbitrale correctie daar en boven, selvs
aan den lyve, na bevinding van saaken, zo wel ten laste van
de meede voerders, als van den slaaff, welke zig op dese
wys zynen lyfheer komt te ontsteelen (Placaat 22 Maart 1712
en 17 Oelober 1752).

17. De Javanen en andere inlanders zullen, om herwaards
te koomen of om te vertrekken, geen andere als de door dese
regeering ten dien eynde gestelde plaatse ofte weg mogen
gebruyken, op poene, dat de gcene, die bevonden werden een
andere weg als dese te hebben gepasseert, 't zy in 't uylkomen
of weg gaan, als dieven en perturbateurs van de gemeene
rust aangetast en gestraft sullen worden (Resolutie 20 February
1665).

18. De inlandsche natiën, zo wel als de Ohineesen, moeten
alle hare schuldbrieven en verbaudschriften en verdere docu-
menten voor een secretaris of notaris passeeren, dewyl op
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nnderhandsche geen regt zal gedaan werden (Placaal 29 May
1690).

19. Voorts zullen geene inlanders niet hare vaarthuygen,
groot of klein, binnen de l>oom mogen schieten, op verbeurte
derselver en sodanige verdere straffen, als zal geoordeelt werden
noodig te weesen, uytgesondert alleen de visschers, die toege-
laten word hun visch aan de markt te brengen en te ver-
koopen, mits datse terstond weder moeten huylen schieten,
mede op de voorsz. poene (Ordonnantie 4 November 1687).

20. Geen inlandsdie vrouwen, het zy vrye ofte onvrye,
mixtisen of andere naturellen deeser landen, gelrouwl of onge-
getrouwt, nogte ook mannen, met iemand derselver in huwe-
lyk synde, sullen, huylen uytdrukkelyk verlof deser regeering,
haar in eeniger malen mogen onderstaan zig met eenige Comp9

,

veel min mei Engelse, Deense. Fransche of Portugeese
scheepen naar Europa te begeeven,'t zy lieymelyk of in't open-
baar, by versteking of anders, op poene van, daar op geattrap-
peerl werdende, aan den lyve en wyders, naar exigenlie van
saken, arbitralyk gestraft te werden (Placaat 6 Oclober 1649).

31. Mooren mogen hunne kinderen of vrienden, hel Chris-
ten geloof aangeaoomen hebbende, daarom in erffenisse niet
verkorten of ze mei een minder portie uylzelten (Resolutie
19 October 1666).

•11. Het gestatueerde onder het hoofddeel van commissarissen
van huwelyksche zaaken omtrent lieden, met lazerny besmet,
zal ook betrekkelyk zyn op de huwelyken van alle onchristen
leprosen, sonder onderscheid.

25. Die van de inlanders, welke genegen moglen zyn lot
eenig huwelyk Ie treeden, zullen daar van kennisse moeten
geven aan hunne respeclive hoofden, waar onder zy sorteeren,
om, na verkryging van permissie, ingeboekt of aangeleekend
te werden; suilende de eapilains en verdere inlandse hoofden,
ieder in den hare, sorge moeten dragen, dat, niet alleen
exact boek daar van gehouden, maar ook teffens daar by be-
hoorlyk genoteerl werd de scheidinge, die tusschen en onder
hunne onderhoorigen voorvallen, indiervoegen, dat zy altoos
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gereed kunnen zyn hunne aanteekeningen, des gerequireerd
werdende, aan den regier te produceeren (Placjiat 15 December
1754).

24. Alle luiwelyken lussclien Maliomelaansclie of Chineesche
en andere heydcnsche mans of vrouwen buyten haren landaarl
of geloofs genooien zyn geinterdiceert, op straffe van nulliteyl
en sodanige verdere poenaliteiten, als dese regeering, naar de
omslandigheedeu van persoonen en zaken, zal bevinden Ie
behooren.

25. De luiwelyken van Jentieven met Jenliefse vrouwen
naar de heydensche costumen sullen als wettig geconsidereert
werden, wanneer de conlhoralen door een geordent Jenlicf of
Benjaans priester of, by manquemenl van dien, door een ander
Jenlief, als priester geemployeert werdende, met de usueele
ceremoniën en vermaningen vereenigt zyn, de bruydegom de
laly of lialssnoer, met volkomen bewilliging van de bruyd, om
baar bals gebonden beeft, na dat baar de kragt en belcekenis
van dien in baar moeder taal was voorgehouden (Resolutie
14 January 1752).

26. Hy ablien van een Jentiefs huwelyk, in deser voegen
aangegaan, duydelyk komt te blyken by een attestatie, door den
priester off persoon, voor priester ageerende, en twee uyt
de bloedverwanten of vrienden van weder zyden, die by bel
celebrceren in persoon zyn tegenwoordig geweest, binnen
veertien dagen na het trouwen voor notaris en getuygen ge-
passeerl, behelsende de tyd en plaatse, wanneer en waar bet
huwelyk is gesolemniseert en dat daar by het voorenstaande
hehoorlyk is in agt genomen, mitsgaders dat de attestanten,
die nog in leven zyn, den inhoude van sodanige verklaring met
solemneele eede voor den regier op hunne wyse corroboreeren,
sullen als dan absolut geen bewyzen ter contrarie, schoon van
een turbe van getuygen of andersints, mogen geadmitteerd of
daar op by de afdoening der zaken eenig reguard geslagen
werden.

27. Egter sal bet versuym van sodanige verklaring in
't geheel of ter behoorlyken tyd te laaien passeeren geene
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invaliditeit aan het huwelyk geven, wanneer het behoorlyk
celebreeren van dien buyten des, den .regier ten genoegen, kan
werden beweesen, in welk geval eenelyk aan parlhy advers
of die de wettigheid van hel huwelyk debatteerd, zal vry
staan contrarie hevvysen in Ie dienen, om daar op by den regier
zo verre te werden gereflecteerd, als den selven sal oordeelen
te behooren.

28. Maar de separatie van tafel, bed en zamen woninge
over swaare mishandelingen zullen en mogen meede omtrent
deselve plaals hebben.

29. De huwelyken der Jentiven sullen niet formeel mogen
werden gedissolveerl, als om de wille van overspel, door de
vrouw begaan.

30. Dog de vrouw sal in sulkcn gevalle met haar juweelen
en de kleederen, tol haar lyf gehoorende, sonder meer, moeten
uytgaan en haar door den regier een behoorlyk onderhoud,
naar hel vermogen van den man, locgelegt werden.

31. Voorts kan en moet de vrouw alle kinderen, in hun
beyder huwelyk geleelt, die reeds gespeent zyn, by den man
laaten, maar, een nog zuygend kind hebbende, mag en moet
het zelve meede neemen, ten vvaare de ouders onderling anders
goedvonden.

32. Zodaanige gesepareerde persoonen mogen zig met beyder
wille weeder vereenigen, sonder dat het nodig zy daar toe
licentie van den regter te verzoeken, schoon de separatie
gereglelyk was geschied.

35. Aan alle de onder 's Comp s jurisdictie woonende
inlandsche natiën, als daar zyn: Javanen, Baliers, Maleyers,
Maccassaaren en andere, is wol expresselyk geinlcrdiceerl den
eeiien des anderen nalionaale kleeding aan Ie nemen of Ie dragen,
'l'm eynde zig door dal middel het commando harer eigeullyke
hoofden te ontrekken, op poene van een jaar ketting gangen
zulks sonder cenig figuur van proces (Placaal 26 July 1701).

~)4. De volgende civile wellen en gewoonlens, waar na de
Mahometanen zig reguleeren in het decideeren der onder hen
opkomende verschillen, in zo verre de successiën, erf- en be-
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sterffenissen, ilem hunne huwelyken en egtscheydingen, enz.,
betreffen, sodanig als uyt het Mahometnanse wetboek hy
een versamelt en in Rade van India geapprobeerl zyn,
zullen moeten geobserveerl werden, daar en zo het behoort,
namenllyk:

EERSTE TITÜL.

Betreffende hel poinct van successie, mitsgaders alle ventere
er(penissen en bester(penissen.

Art. 1. By het overlyden van een man ofte vrouw, wanneer
een van beyde, 'tzy met of sonder kinderen, komt af testerven,
neemt de langslleevcnde (vermits geen gemeenschap van goederen
onder haar lieden plaats heeft) eerst zyu aangebragte huwelyks-
schat uyt den boedel.

Art. 2. Een man dan komende te sterven en de vrouw
sonder kinderen of eenige andere naast bestaanden van den
overleedcne alleen nverblyvende, moet, na aftrek der begraffeuis
ongelden, item schulden, mitsgaders vermaakte legaaten, 't reslee-
rende van 's mans nalatenschap in vieren werden verdeelt. Ie
weeten:

een vierde voor de vrouw en drie vierde 10l alimentatie
van de armen.

Art. 5. By nalating van een vrouw en een off meer zoons
werd zulks op dese wyse verdeeld, als:

een agtste voor de vrouw en seven agtsle voor de zoon
of zoonen.

Art. 4. Een vrouw met een dogier in leven zynde, krygt
de eerst gemelde een agtsle en de dogter de helft, mitsgaders
de armen drie agtste.

Art. 5. Dog een vrouw met twee dogiers verdeden de
erffenissen in deser voegen, Ie weeten:

een agtsle voor de vrouw;
Iwee derde voor de twee dogters, en
vyf vier en twintigste aan de armen.
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Arl. 6. Een vrouw egter met drie dogters, is de verdeeling
aldus:

een agtste voor de vrouw;
drie vierde voor de drie dogiers, en
een agtste voor de armen;
en zo pro rato, nadat er dogiers in wesen zyn.
Arl. 7. Dog, wanneer de vrouw met een zoon en een'dog-

der komt over te blyven, valt by de verdeeling:
een agtste op de vrouw;
seeven twaalfde op de zoon, en
seeven vier en twintigste op de dogier.
Art. 8. Inselver voegen, wanneer er meer kinderen als een

zoon en een dogier koml over Ie schieten, blyft voor de vrou-
wen een agtste uyt de erffenisse bepaald, mitsgaders voor de
zoons een dubbelde portie legen de dogteren.

Arl. 9. De vrouw afstervende en de man alleen overbly-
vende, werd de erffenisse in tweeën verdeelt, de eene helfle
voor de man en de rest lot onderboud van de armen.

Arl. 10. Item, de man en een zoon in weesen zynde,
geniel als dan de eersl gemelde een vierde, de tweede drie
vierde en, zo er meer zoonen zyn, pro rato.

Art. 11. Edog, wanneer de man en een dogter in't leven
blyven, komt een vierde voor des eersl gemeldens portie:

de helft voor de dogler, en
een vierde ten behoeve van 't armhuys.
Art. 12. By de man egler met twee dogters, werd de

nalatenschap in twaalfen verdeelt, als:
een vierde voor de man;
twee derde voor beyde de dogters, en
een twaalfde voor de armen.
Art. 13. En by een man met drie dogiers, in twee en

dertigen, te weelen:
drie sesthiende voor de man;

» vierde voor de drie dogters, en
een sesthiende voor 't meergemelde armhuys;
en, zo er meer dogters in leeven zyn, pro rato.
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Art. 14. De man, een zoon en een dogter verdeelcn hunne
erffenisse in vieren, te weeten:

een vierde voor de man;
de helfte voor de zoon;
een vierde voor de dogter.
Art. 15. Dog, wanneer de man met een zoon en twee

dogters komt over te blyven, is de repartitie sesthien, waar van:
een vierde voor de man;
drie agtsle voor de zoon, en

» » » beyde de dogters;
welke schikking in cas van meerder kinderen bepaald hlyft.
Art. 16. Indien een man ofte vrouw komt te overlyden en

eenelyk vader en moeder nalaat, slaat de verdeeling te geschie-
den in drieën, als:

een derde aan de moeder, en
twee derde voor de vader.
Art. 17. Dog, zo iemand vader, moeder en een zoon nalaat,

is 't bepaald op ses gedeeltens:
een sesde voor de vader;

» » aan de moeder;
twee derde voor de zoon.
Art. 18. En by vader, moeder, zoon en dogter van den

overleedene in aglhienen, te weeten:
een sesde voor de vader;

• » » ' moeder;
vier negende voor de zoon;
twee negende voor de dogter;
Art 19. Imand, vader, moeder en een dogter nalatende,

valt de verdeeling in sessen:
een derde voor de vader;

» sesde voor de moeder;
de helft voor de dogter.
Art. 20. By vader, moeder en twee dogters van den over-

leedene, werd d'erffenisse egler in agthienen verdeelt, als:
een sesde voor de vader;
» » » » moeder, en
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twee tierde voor beyde de dogters;
en, zo er meer dogiers zyn, pro rato.
Art. 21. lemand, een eyge dogter, mitsgaders een kleyn

dogter (geteeld by des overleedens zoon) nalatende, valt de
verdeeling mede in sessen:

de helfte voor de eyge dogter;
een sesde voor de kleyn dogter;

» derde voor de armen;
Art. 22. En alschoon nevens opgemelde eyge dogter nog

twee, dan wel meer kleyn dogters kwamen over te blyven, zo
blyfl nogthans de verdeeling als even bepaald, genietende liet
meerder getal van kleyn dogters niet meer als een enkelde
alleen.

Art. 23. Een kleyn dogter, wiens grootvader en grootmoe-
der, mitsgaders ouders, overleeden zyn, geniet uyt de nalaten-
schap van gedagle baar grootvader en grootmoeder de geregle
beliïe; de andere helde vervalt meede aan 't armhuys.

Art. 24. Dog, wanneer er twee kleyn dogters in weesen
zyn, werd zulks als dan in drie deelen verdeelt:

twee derde voor beyde de kleyn dogters, en
een derde aan de armen;
Art. 25. lemand, nalatende een kleyn zoon alleen, den

selven competeerd de geheele erflenisse.
Art. 26. Uy een kleyn zoon en een kleyn dogter egter in

drieën, als:
twee derde voor de kleyn zoon;
een » » » » dogter;
en, zo er meer zyn, pro rato.
Art. 27. VVanneeer iemand een eygen dogter en een kleyn

zoon, geteeld by des overleedens zoon, komt na te laten, blyft:
een derde voor de eyge dogter, en
twee derde voor de kleyn zoon.
Art. 28. Twee eyge dogters en een kleyn zoon van, als

even, in weesen blyvende, genieten ieder een gelyke portie.
Art. 29. Dog by een eyge dogter en kleyn zoon en een

kleyn dogter, werd den boedel in zessen verdeelt, als:
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d'helfte voor de eyge dogter;
een sesde voor de kleyn dogter;

» derde » » » zoon.
Art. 30. By twee eyge dogters, een kleyn zoon en een

kleyn dogter egter, valt de repartitie in negen deelen:
twee derde voor beyde eyge dogiers;

» negende voor de kleyn zoon, en
een » » » » dogter.
Art. 51. Overblyvende eene eyge dogter, een kleyn dogter

en een kleyn zoon van de zoon, welker vaders allen overleeden
zyn, werd als dan de erffenisse in sessen verdeelt, Ie weelen:

de helft voor de dogter.
een sesde voor de kleyn dogter, en

» derde » » » zoon van de zoon.
Art. 32. Dog, by nalating van twee eyge dogters, een

kleyn dogter en een kleyn zoon van de zoon, moet de ver-
deeling al weder in negen deelen geschieden:

twee derde voor de twee eyge dogters;
een negende voor de kleyn dogter, en
twee negende voor de kleyn zoon van de zoon.
Art. 53. lemand, een eyge dogter en een eyge suslcr

nalatende, ofschoon van twee differente moeders, als maar van
eenen vader voortgekomen zyn, geniet als dan een ieder de
geregte helfte; dog, in cas van twee dogters, komt op ieder
een eguale derde portie.

Art. 34. Wanneer egter twee susters en een dogter in
weesen zyn, werd als dan den boedel in vieren verdeelt:

de helft voor de dogter;
» » » heide de susters.

Art. 53. Twee eyge dogters en twee eyge susters van
den overleedene verdeelen hunne erffenisse in sessen:

twee derde voor de dogters, en
een derde voor beide de susters;
en, zoo er meer susters of dogters bevonden werden, pro rato.
Art. 36. Een man stervende, nalatende een vrouw, een

eyge dogter, een kleyn dogter (voort gekomen van zyn bereeds
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overleeden zoon), een moeder en een eyge susler, geschied
als dan de verdeeling in 24 portien:

een agtsle aan de vrouw;
de helft aan de dogter;
een sesde aan de kleyn dogter;

» » » « moeder;
» vier en twinligste aan de suster.

Art. 57. Dog, by aldien de vrouw 't eerste komt te over-
leyden, werd zulks als dan in derthienen verdeelt, als:

drie derthiende voor de man;
ses derthiende voor de dogter;
twee derthiende voor de kleyn dogter, en

» » » i) moeder;
werdende nog susler, nog hroeder in desen begreepen.
Art. 58. Een eyge broeder, benevens een stiefbroeder van

den overleedene, verdeelen diens nalatenschap in sessen:
vyf sesde aan de regie broeder, en
een sesde aan de stieffbroeder.
Art. 59. lemand, aflyvig zynde, nalatende twee broeders

off susters van een moeder en bysondere vaders, werd diens
boedel mede als dan in sessen verdeelt, te weelen:

een derde voor beyde de broeders off susters;
twee derde voor de armen.
Art. 40. Agterlaalende twee halve broeders off susters van

een moeder en een andere vader, item een eyge broeder en een
eyge suster van den overleedene, verdeelen haar in aglthienen:

een derde voor beide de broeders off susters;
twee negende voor de eyge suster, en
vier » » » » broeder.
Art. 41. Een vrouw overlydende en haar man, mitsga-

ders haar grootvader nalatende, deselven bekomen ieder de
geregte helfte.

Art. 42. Zo de man egter 't eerste komt Ie sterven, werd
zulx als dan in vieren verdeeld:

een vierde aan des overleedens huysvrouw;
drie vierde aan gemelde haare grootvader.
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Art. 32. Een grootvader en eyge dogter van den over-
leedene genieten uyt de nalatenschap ieder de geregte lielfte.

Art. 44. Dog een grootvader en twee dogters, ieder een
eguale derde portie.

Art. 45. Wanneer een grootvader of grootmoeder van
vaders zyde, item een zoon en een dogter van den overleedene
in liet leven zyn, werd als dan de erffenisse in agtthienen
verdeelt:

een sesde aan evengemelde grootvader of grootmoeder;
vyf neegende aan de zoon, en

» agtlhiende aan de dogter;
en zo pro rato, na dat er kinderen in wesen syn.
Art. 46. De vrouw, agterlaatende haar man en haar groot-

vader of grootmoeder, mitsgaders een zoon, valt de repartitie
in twaalven:

een vierde aan de man;
» sesde aan de grootvader en grootmoeder, en

seven twaalfde aan de zoon.
Art. 47. Dog in cas van twee soonen, geschiedt de vcr-

deeling in vier en twintig portien:
een vierde aan de man;

» sesde aan de grootvader off grootmoeder, en
zeeven twaalfde voor heyde de zoons.
Art. 48. lsy 't nalaten egter van een zoon en een dogter

is de repartitie aldus:
een vierde voor de man;

» sesde aan de grootvader of grootmoeder;
seeven aglthiende aan de zoon, en

ses en dertigste aan de dogter.
Art. 49. lemand, een grootvader en een grootmoeder

nalatende van vaders kant, hy deselvc werd den hoedel in
sessen verdeeld:

een sesde aan de grootmoeder, en
vyf sesde aan de grootvader.
Art. 50. Wanneer van den overleedene komt over te

blyvcn een grootvader en een grootmoeder van vadeis kant
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item een grootmoeder van 's moeders zyde, werd de nalaten-
schap als dan mede in sessen verdeeld:

twee derde aan de grootvader |
,

. . , van s vaders zvde;een sesde aan de grootmoeder J J

» » » « » van moeders kant.
Art. 51. By het overlyden van een vrouw, die haar man.

en haar vader, benevens een zoon agter laat, valt de ver-
deeling in twaalven:

een vierde aan de man;
» sesde aan de vader, en

seven twaalfde aan de zoon.
Art. 52. Dog, de man stervende en zyn vrouw, item

moeder en dogier in weesen zynde, valt de verdeeling in
dezer voegen:

een aglste aan de vrouw;
» sesde aan de moeder;

de helfte aan de dogter, en
vyf vier en twintigste aan de armen.
Art. 55. Wanneer een man, te sterven komende, twee

vrouwen en een zoon nalaat, geschied de verdeeling in ses-
lienen:

een agtste voor de twee vrouwen, en
seven aglste voor de zoon;
en, alschoon er meer vrouwen in weesen waren, zo maakt

zulks nogthans in decse verdeeling geen alteratie.
Art. 54. Een kleyndogter van de zoons kant, alleen in

weesen zynde, geniet uyt de nalatenschap van haarc groot-
vader ofte grootmoeder de geregte helfte; de andere helfte
vervalt almeede aan 't armhuys.

Art. 55. Dog, wanneer er twee kleyn dogiers van de
zoons kant en een eygc broeder van den overleedene bevonden
werden, deselven genieten ieder een eguale derde portie.

Art. 56. Een volle zuster van den overleedene, alleen
zynde, geniet de geregte helfte; de andere helfte vervalt
almeede aan de armen.

Art. 57. Wanneer een vrouw komt te sterven, aglerlaa-
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tende haar man en haar Ivvec eyge suslers, by clpsolven werd
de erll'enisse in sevenen verdeelt, als:

drie zevende voor de man, en
vier zevende voor beydc de suslers.
Art. 58. Twee eyge susters en een oom van 's vaders

kant krygen ieder een gelyke portie, welke schikking in cas
van meerder suslers geen verandering maakt.

Art. !59. By het overlyden van een vrygegevene slavinue,
agter laaiende haar man en een dogier, mitsgaders haar
geweesen lyfheer ofle lyfvrouvv, dan werd haar nalatenschap
in vieren verdeeld, als:

een vierde aan haar man;
de helfle aan de dogier, en
een vierde aan haar lyfheer ofte lyfvrouw.
Art. 60. Een viygegeeven slaaff komende Ie sterven met

nalating van een vrouw en dogier en zyn geweezen lyfheer
ofle lyfvrouvv, dese verdeelen haar erffenisse in agten, waar van:

een aglste aan de vrouw:
de helfle aan de dogter, en
drie aglste aan gemelde lyfheer ofte lyfvrouvv.
Art. 61. Dog, wanneer diergelyke vrouw komt te over-

lyden en haar man met twee dogters, mitsgaders haar lyf-
heer ofle lyfvrouw agterlaal, komt als dan uyt de verdeeling
van twaalven:

een vierde aan de man;
twee derde aan heide dogters, en
een twaalfde aan de lyfheer ofle lyfvrouvv.
Art. 62. Genietende daar en tegen hy het afsterven van

sodaanig een vry gegeven man uyt de nalatenschap, die in
vier en twintig verdeelt werd:

de vrouw een agtste;
beide de dogters twee derde, en
de lyfheer ofle lyfvrouvv vyf vier en twintigste.
Art. 63. En laatstelyk, alle de descendenten na deselfde

schikkingen, als:
een kleyn zoon ofte dies nakomelingen;
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een eyge broeder ofte zyne opvolgers;
» » oom van vaders kant;

en, zoo er geene nadere zyn, genieten de nigten en neeven
zo veel als eyge zoonen ende dogiers.

TWEEDE TITUL.

Observatien by of omtrent den huwelijken staal.

Art. 64. Wanneer iemand een vryagie wil beginnen, zo
moet zulks met volkomen consent van 's bruyds ouders
gescbieden.

Art. 65. En, alscboon die niet meer in weesen zyn, is
den bruydegom noglbans verpligt aan de bruyds vrienden zyn
voornemen te verwittigen en, des dnenlyk, derselver goedkeu-
ring te verwerven.

Art. 66. Dit geoblineerd hebbende, is het wel gebruykelyk,
dal bruyd en bruydegom elkander lot een geschenk iels pre-
senleeren en 't gunl, wanneer het voorgenomen huwelyk van
geen succes is, aan wedersyde werd gerestitueerd.

Art. 67. Vervolgens treeden de ouders, dan wel vrienden,
met speciaale voorkenuisse van de bruyd, nopens de bruydschal
(by haar mas kawien genaamt) met den bruydegom in accoord.

Art. 68. En daar in over een gekomen zynde, is gemelde
bruydegom gehouden, ter requisitie van de bruyd, het g'accor-
deerde ten eersten te voldoen.

Art. 69 Dan wel werd denselven, in cas van onvermogen,
egter met volkomen bewilliginge van gedagte bruyd, daar voor
by aparte reekening belast.

Art. 70. Moet voorsegde bruydegom zyn commandant ofte
hoofd, onder wien deselve sorteerd, daar van kennisse geven.

Art. 71. Die dan door de mond van den gecommitteerde
tot en over de inlandsche zaken de vereyschte approbatie van
den heere Gouverneur Generaal komt te versoeken.

Art. 72. Waarop vervolgens aan den priester werd bekend
gemaakt, dal het bedraagen van den bruydschat olie het zq
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genaamde mas kawien door den bruydegom bereels voldaan, dan
wel dal daar voor op reekening belasl is.

Art. 75. Moelende, zo wel de priester, als de commandant,
van het een en andere pertinente aanteekeninge houden en
als dan, onder de gewoonelyke ceremoniën, de egtverbintenis.se
laaien voortgaan.

Art. 74. Het huwelyk voltrokken zynde en dal egter, voor
de vermenginge, hy den bruydegom eenige quaade sieklc werd
ontdekt, als: lasernie, kranksinnigheyd of dat uyt eenige andere
oorsaak incapabel is gesteld zyne vrouw te bekennen,

Art. 7ö. Is de bruyd als dan (wanneer zy om een scheiding
versoekl) verpligl ten eersten aan den priester daar van
kennis te geven, die vervolgens communicalif met weder zydse
commandanten, ten overslaan van den gecommitleerde lot en
over de inlandsche zaken, de separatie accordeeren; sullende
gemelde commandanten daar van mede aanleekening moeten
houden, behoudens nogthans, volgens de oude gewoonle, hel
regl der parlhyen om, zig beswaard vindende mei die medialie
off uytspraak, zig, zonder eenig ander addres toe te laaien, aan
den regier te konnen addresseeren.

Art. 76. Zynde in zulken gevalle de bruyd verpligl het
mas kawien aan den bruydegom te restitueeren.

Art. 77. Edog, wanneer zig boven gemelde besmeltinge
eerst na de vermenging komt op te doen, beeft de separatie
mede wel plaats, maar het mas kawien blyft als dan ten voor-
deele van de vrouw

Art. 78. En alschoon zodanige ziekte, hetzy voor of na
de vermenginge, aan 's bruyds kant wierde bespeurt, vervalt
meermelde mas kawien voor de vermenging aan den man en
na deselve aan de vrouw.

Art. 79. Getrouwde lieden ('t zy om reeden of niet) alleen
met wederzyds behagen genegen zynde van eikanderen te
scheyden, is de man verpligl zeekere moela-a ofte eenige
contanten aan de vrouw te geeven, geschikt, na mate de
vrouw tot het bestaan der huyshouding het haar heeft gecon-
Iribueerl.
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Art. 80. Wanneer man ende vrouw in oneenigheid moglen
leven en dat laatstgemelde separatie begeert,

Art. 81. Zyn de priesters, zo wel als wcderzydse com-
mandanten, verpligl de zaak in verschil Ie ondersoeken en,
des doenlyk, assopiaüe te bewerken.

Art. 82. Dog de vrouw daar geen geboor aan willende
verleeneu en dat de man tot geene scbeyding geneegen is,
werden als dan deselve separatelyk, een ieder by syne vrien-
den, bewaart.

Art. 83. En vervolgens een nieuwe vergadering, zo uyt
priesters, als officieren der campongs, belegt.

Art. 84. Alwaar bel verschil voor de tweede en derde
reys werd ondersogl en, des mogelyk, de versoeninge en ver-
eeniging bewerkt.

Art. 85. Dog de vereeniging of ruste door die vergadering
niet gevonden of hersteld konnende werden, moet de deeisie
daar van aan den dagelykseben regier gelalen werden.

Art. 86. Mits egter de onwillige vrouw aan gedaglen
haaren man bet mas kawien, in sleede van enkelt, dubbelt
restitueere,

Art. 87. De man inteegendeel geneegen zynde te scbeyden,
geeft als dan aan zyne, vrouw voorts den lallak ofte scbeyd-
brief; vervolgens, na expiratie van veertien dagen, de tweede
en dan op op 't eynde van de maand de derde tallak, geduu-
rende welken lyd de man nog verpligt is zyn vrouw van
't nodige te voorsien.

Art. 88. Kunnende ook intusschen, voor de derde tallak
gepasseert is, wel met elkander weder vereenigen, zonder
datze nopens haar verschil iemand reede behoeven te geeven.

Art. 89. Maar na de afgave van de derde tallak moet de
scheydinge absolut volgen; zynde ook wel in gebruyk, dat.
Wanneer de man geresolveerd is sonder nadere bedenkinge van
zyn vrouw te separeeren, by de drie lallacken olie scheyd-
brieven te gelyk koml van zig Ie geven; dog is egter gebon-
den zyn vrouw nog drie maanden van een wooning te voorsien,
dan wel zo lange, 10l bel haar drie reysen agter een na de
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wyze der vrouwen gegaan heeft, vermogende ook zodanige
vrouw zig niet eerder met een ander in den huwelyken slaat
hegeven.

Art. 90. Van die egtscheyding off separatie zal de man ken-
nisse moeten geven aan de wederzydsche commandanten en
daar van hy haar aanteekening gehouden, zonder eenig ver-
der helieer.

Art. 91. Is almcede geene vrouw gehouden eenige intrest
penningen lot haar alimentatie van de man aan te neemen,
maar deselve haar onderhoud moet, navolgens de wetten van
Mahomet, enkelt en alleen voorlvloeyen uyt eenige negotie ofle
des mans eyge handen werk.

Arl. 92. Een getrouwl perzoon in armoede vervallende,
waar door huyten staat gesteld is zyn vrouw te onderhouden,
en de vrouw, schoon van haar eygen eenige middelen bezit, egler
ongenegen iels daar uyt aan haar man te verschieten, kan
ze, des begeerende, separatie erlangen, eeven en indiervoegen,
als zulks plaats vind en gereguleerd is hy arlicul 76.

Arl. 95. lnselver voegen, wanneer de man na dese ofgeene
plaats en tol belragting van zyn voordeel van syn vrouwe
afgaal, is hy verpligt, op poene van egtscheyding, dezelve al-
voorens van haai - nodig onderhoud te voorsien, ten overslaan
van syne naast bestaande.

Art. 94. Een getrouwde vrouw, haaien man ongehoorzaam
zynde, slaat hem toe voor de eerste reys haar, des mogelyk,
mei goede woorden te onderriglen en tot haar jdigt te
brengen.

Arl. 98. Edog, voor de tweede keer is hem wel geper-
mitteerd haar eenigsinls gevoelig te corrigeeren, dat egler
op een zagte en geen harde wyze mag geschieden en niet,
dat er eenig lidleeken, 't zy in 't aangezigl olie elders, te
zien is, veel min op eenige gevaarlyke plaatsen des lichaains.
dat er bloed na volgt.

Art. 96. Een gesepareerde vrouw, swanger zynde, moet
lot haarc kraamtyd loe het nodige onderhoud van de man
genieten, mitsgaders de kraams ongelden.
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Art. 97. Zynde de vrouw verpligt drie dagen lang voor
niet aan haar kind 't nodige voedzel te geven.

Art. 98. Dog na expiratie van dien tyd is de man (de
vrouw des begecrende) genoodzaakt lot onderhoud van liet
kind alle maanden een tantum aan de vrouw Ie geeven.

Art. 99. De vrouw egter ongeneegen zynde het kind langer
dan drie dagen te houden, is de man als dan verpligt het
zelve na zig te neemen.

Art. 100. Een man is volgens de wet van Mahomet ge-
permitteerd vier vrouwen te trouwen, egter maar alleen de
zodaanige, die lot de vrouvvelyke sexe huyten gemeen
geneegen zyn en de vermogens bezitten zig omtrent dezelve,
niet alleen van haar pligt te kwyten, maai' ook middelen
genoeg hebben haar van hel nodig onderhoud te voorsien.

Art. 101. Ook is sodaanige mannen toegestaan buyten
haar egle vrouwen nog zoo veel byvvyven onder haare pro-
texie te neemen, als hun vermogen toelaat Ie kunnen alimen-
teeren.

Art. 102. Twee gesepareerde lieden mogen na't passeeren
van de vierde lallak zig niet weder vereenigen, ten zy de
vrouw alvorens met een ander man is hertrouwt geweest
en van dezelven mede de scheydbrieven heeft erlangt.

35. Niemand mag ronging spel houden in ofomtrend dese
stad tot de revier Maronda, item de posten Mr Cornelis en
Tangerang, op poene van andersints voor ieder reyse te zullen
verbeuren een hondert ryxdaalders boete ten behoeve van den
Drossaart of den gecommitteerde tot de saken van den inlander,
aan wien de faculteyt om de calange in cas subject te
doen almeede gedefereerd werd (Advertissement 10 December
1784).

36. Van dat verbod zyn egler de capitains der inlandse
natiën in zoo verre geéximeerd, dat zy wel sullen mogen laten
rongingen voor niet, dog niet om geld, en dat zy daar toe
telkens alvoorens schriftelyke permissie zullen moeten hebben
van den heere Gouverneur Generaal, 't een en ander op
deselfde poenalileyt als boven (Dito).
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BYSONDERE WETTEN BETREFFENDE CHINEESEN
EN CHINEESE JONKEN.

1. De collectie «ler wetten aangaande de vaart, handel en
burgerlyke samenleeving der Chineesen, in den jaare 1760 lty
een gebragt en gedrukt, zal \an zodanige kragl en waaide
moeten gehouden werden, als of in deesen woordelyk ingelyft
waare.

2. De geene, die alhier heimelyk ingevoerd zyn, zullen, hy
ontdekking, voor een jaar in de ketting geklonken werden om
aan de gemeene werken voor de kost te arbeyden (Placaal
25 .luriy 1788).

3. De Chineesen, die zig zonder een permissie briefje van
den gecommitteerde lot de saken van den inlander, 't zy te
lande off over zee, dan wel langs de rivieren met sjampangs
off andere vaartuygen verder len handel begeeven dan aan
deese zyde van de rivier Tangerang ten Westen, die van de
post Meesier Cornelis len Zuyden en de rivier Maronde ten
Oosten van desc stad, zullen voor een jaar in de ketting
geklonken werden, gelyk meede die, daar boven woonende,
zonder zodanig verlof briefje binnen dese limiten afkomen;
moelende de gecommitteerde 10l de zaken van den inlander
zodanig briefje niet verleenen dan voor een bepaalde tyd,
uyterlyk van een jaar, en dal de Chineesen daar voor niet
meer werde afgenomen als een en een quart ryxdaalder en,
voor die voor een minder lyd, naar advenanl (Placaal G
April 1764).

4. Ondertussehen, dal alle Chineesen, die boven debuylen
posten, namentlyk verder dan Tangerang, Meesier Cornelis of
de Maronde woonen, dus onder de eeven voorgaande paragraaf
niet begrepen zyn, over zee of door derivieren met sjampangs
of andere vaarthuygen herwaards willende varen of weeder
naar hunne plaalzeu keeren, zig almede zullen moeten voorsien
van een diergelyk permissie briefje, als voor de handelaars
naar de voorschreven ordre gerequireerd werd; en zulks op
gelyke poene, mitsgaders alles ouvermindert hel regt van den
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PLAKAAT-BOKk UEEL 11. 28

pagler van den handel aan <le scheepen, len aansien van de
vaarluygen, die naar Baceassie of Crauwang of elders varen,
zo als hy de condilien van dien impost onder het hoofddeel
van lollen gestatueerd is (Dito).

5. Chineesen of derselver kinderen zullen, zo min als
Europeesen of andere Christenen en inlanders ofte onchris-
lenen, by dag of nagt buylen hunne huysen eenige andere
Meederen of gewaad vermogen Ie dragen, veel min zig daar
meede op straal of 's Heeren weegen te begeeven, dan de
zulke, welke by zyne natie of geloofsgenoten gedragen werden
en van ouds voor hunne dragl bekent geweest zyn, op poene
van zonder figuur van proces in de ketting geklonken te
werden, om zodanig een jaar aan de genieene werken voor
de kost znnder verder loon Ie arbeyden.

6. Alle Chineesen, die binnen dese stad Balavia en dies
jurisdictie woonagtig zyn, daar onder begreepen kinderen van
de mannelyke kunne boven de 14 jaaren oud, zullen jaarlyks,
precis in de maand January, weder moeten compareeren voor
haaren capilain en luylenanls, om inselvervoegen haare namen,
woonplaatsen, handleeringen, enz. te verantwoorden, waar van
de Chineese officieren een generaale notitie of rolle van alle
Chineesen zullen moeten houden.

7. Ten dien cynde zal de bode der Chineese natie de drie
eerste dagen van 't nieuwe jaar of den l' n

,
%en en 3en

Januaiy, by becken slag, zo binnen, als buyten deze stad,
moeien rond roepen, dat alle Chineese inwoonders, invoegen
voormeld, binnen gedagle maand haare namen, woonplaatsen,
handleeringen, enz. zullen moeten opgeeven.

8. Dog, wyl liet lastig zoude vallen voor de Chineesen,
die verre van de stad, op de suykermolens of andere plaatsen
te lande, in dienst zyn gegaan en dus aldaar haar huysvesling
of wooning hebben en houden, alle jaaren in gedagte maand
ter deser hoofdplaalse te moeten verscheynen, zo zal de voorsz.
verscheyning en revue alleen plaats vinden van die Chineesen,
die in dese stad, en buyten de stad,- van de geene, die binnen
Je binnen forten woonen en gehuysvesl zyn.
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9. Tervvyl de revue en monstering van nlleCliineescn, die
op de suykermolens en Ie lande buyten de binnen forten
woonen en verkeeren, zal moeten geschieden door de potias,
cygenaars, hoofden, opsigters, regenten, enz., waar onder zoda-
nige Chineesen sor toeren; vverdende deselve geordonneerl alle de
Chineesen, in haar district wonende, op een zeekere dag en
plaats in 't begin der maand January van yder jaar te laaien
compareeren om, invoegen op art. 6 gemeld is, hare namen,
enz. op te geven en aan te teekenen, mitsgaders de daar van
geformeerde rollen voor het uyleynde van gemelde maand
aan den luylenant deser natie, die dal aangaat, over te zenden.

10. Wordende de gecommilieerde lot en over de zaken van
den inlander gelast, op 't versoek van gemelde officieren,
daar toe de nodige hulp te verleenen en ordre Ie stellen, dal
na vermogen aan de inlenlie in desen voldaan werde.

11. En vermits het nodig is, dat yder wele, op wat plaats
hy zal moeten verscheynen om voorsz. opgave Ie doen. zo
zal daar toe bepaalt werden het huys van den luylenant
deser natie, ider wyk de zyne, alwaar die zullen moeten
vaceeren des morgens van seeven tol elff en des nademiddags
van drie tot vyff uuren.

12. Alles op poene voor de geencn, die na den laalslen
January bevonden word de voorsz. aangceving of verant-
woording versuymt Ie hebben, van twaalf rd\ ten behoeve
van het Chineesche hospitaal.

13. Voorts zullen de geene, die te dezer plaalze haar vast
domicilie hebben en geneegen zyn na China te relourneeren,
dan wel na eene andere buyten plaats, onder 't ressort van de
Cornp0 geleegen, te vertrecken met intentie om daar te blyven,
van bun aanstaande vertrek aan de voormelde officieren kennisse
moeten geven, welke daarvan, yder in den bare, hy hare rollen
aanleekening zullen moeten houden en de capilain, nevens
eene der luylenanls, daar en boven aan den vertrekkenden
persoon of persoonen een cerlificaat verleenen. (en blyke, dat
het verlrek met voorkennisse geschied.

14. Dit cerlificaat zal van den volgenden inhoud zyn:



CHINEEZEN. 435

»Wy ondergeschrevene officieren der Chineese natie
»certifïceeren by deezen, dat den Chinees invvoonder
»alhier, genaamt , geneegen is van hier
»na te vertrekken met de jonk, ,

«gevoert door den anachoda, , daar van
»aan ons hehoorlyk kennis heeft gegeven".

Batavia, den
Rn zal liet zelve in de Nederlandsche taaie ter secrelary

van haar hoog Edelens gedrukt en gratis aan den capitain
deeser natie afgegeven werden om, gel ransla leert zynde in
liet Chinees, met invulling der namen voormeld, aan den
vertrekkenden persoon afgegeven te werden, onder betaling
van een nieuw dubbeltje, ten faveure van den Chineesen
translateur, zullende van gemelde certificaten een apart copie
boek gehouden werden.

15. Welk voorsz. certificaat de vertrekkende persoon of
persoonen zullen moeten verthoonen, eerst aan den sabandhaar,
die daar onder voor qesien zal leekenen, en dan aan den
anachoda of schipper van de jonk of het vaarluyg, waarmeede
dese olf geene persoonen van bier willen navigeeren, zonder
hel welke zodanige anachoda of hoofd haar niet zal mogen
inneemen en van hier vervoeren, op een boete van rd s 100
voor gedagte anachoda of hoofd, of zodanige correctie, als
men, na de geleegentheid van zodanige vertrekkende perzoonen,
sal vinden te bebooren.

16. Gelyk diergelyke vertrekkende persoonen, geattrapeert
Werdende zig van deze plaatse Ie willen verwyderen zonder
vooikciinisse van de Chineese officieren en zodaanig certificaat,
voor den tyd van een jaar op Edam zullen werden gerelegeert
ons aan de gemeene werken te arbeyden; wordende gemelde
officieren ernstig gelast van zodanige fugitive Chineesen en
anachoda of hoofd, die bekent mogt weesen dezelven kennelyk
ingenomen en vervoert te hebben, een aparte aanteekening te
honden, ten eynde, by aldicn alhier weder mogten aankomen,
dezelve aan Ie geeven om, invoegen voorschreven, te konnen
corrigeeren.
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17. Geene Chineesen, die eens in dese colonie geadmilleerl
zyn om aldaar liun doniicilium Ie houden, zullen uyl deselve
weder mogen vertrekken naar plaatsen, buylen het ressort
ofte regtsgebied van de Comp'' geleegen, dan met speciaal
verlof deser regeering, op poene, dat, die zulks clandeslin
mogten hebben onderslaan of gelragt te doen, by aglerhaaling,
in de ketting zullen werden geklonken om daar in twee volle
jaaren aan de gemeene werken zonder loon te arheyden
(Resolutie 22 April 1763).

18. De anachoda of hoofd van een vaarlhuyg, waar op
Chineesen, die zig met de zeevaart of handel ter zee erneeren,
bescheyden syn, zal zig voor syn vertrek by den capitain
deser natie moeten vervoegen en aan denselven bekent maken
syn naam, met wat vaarlhuyg, de namen der Chineesen, daar
op bescheyden, naar wat plaats en voor welken lyd zy genee-
gen zyn te vaaren. Van dese Chineesen sal gemelde capitain
een apart boek houden, stellende onder een zeker ordre alle
plaatsen, werwaards Chineesen gewoon zyn Ie varen, aan
't hoofd en daar onder vervolgens aanleekenende het hoofd,
die 't commandeert, het vaarlhuyg, de namen der verlrekkende
Chineesen, nevens derselver (jualiteyten, de plaats waar na
toe en de tyd voor hoe lange zy staal maken uyt te
blyven en die iu de passen uylgedrukl staal.

19. Voorts zal de anachoda of hoofd van 't vaarthuyg, by
retour, reekenschap en verantwoording van dal getal moeten
geven aan voormelde capitain en daar van een bewys krygen
van den boomwagler, aan welke hy de pas overgeeft.

20. En op dat hier aan te beter voldaan werde, zo
zal gemelde capilain hier van een certificaat teekenen, zonder
dat gemelde sabandhaar de pas anders aan den anachoda
of hoofd zal mogen afgeeven.

21. Gemelde Chineesen, die als geadmillecrde inwoonde-
ren deser colonie gehouden moeten worden en dus van bel
pergamcnle licentie briefje voorzien zyn, sullen gehouden
weesen die licentie briefjes voor haar vertrek aan voormelde
capitain Ie besorgen, die daar van in 'I voormelde boek, by
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derselver namen, aanteekening zal moeien doen, mitsgaders
dezelve wel bewaren en, by retour van die Cliineesen en opgaven
van Imnne namen, dezelve weder Ie rug geven, om dus mede
voor Ie komen, dat daar mede, by versterf of agterblyven en bet
raken van deselve in banden van andere Chineesen, als aan welke
deselve verleent zyn, geen kwaad gebruyk gemaakt werde.

•22. Dog de gemelde Cbineesen overleeden zynde ofte niet
Ie rug komende, na gedane veranlwoordinge van den anacboda
of hoofd, zal gemelde capilain met deselve handelen, als op
artikul 41 nader gezegd zal werden, onder aanteekening by
deselve, of absent gebleeven of overleeden zyn.

2ö. De anachodas van Malacca of eenige andere plaalzen,
aan deze zyde van die stad of Johoor geleegen, moogen, alzo min
als die van Tonkin, Cochin China, Siam, Cambodja, Maccasser,
lianjermassing, Passier, Palernbang en, mei een woord, van
wal land of plaats in dese gewesten hel ook zoude moogen
weesen, geene uylgezondert, na deze hoofdplaats of Java
komende, meer Chiueese passagiers overvoeren als drie of vier
persoonen, op poeiie van 15 rd s boete voor ieder meerder
persoon, die zy lanbrengen, bcbalven de verpligting om
deselve (en haren koste te moeten te rug voeren, (Placaat
25 Juny 1758 en resolutie 1 Maart 1763).

24. En zal die 15 rd s boete verdeeld worden, als volgt:
4 ryxd s aan de sjcretarissen deser regeering;
5 » » sabandhaars;
3 » » » Scheepenen, tol support der stads lasten;
2 » » » Chineese hospitaalen;
5 » » » diacony.
25. Dog de geene, die uyt China of van andere buylcn

plaatsen alhier aankomen om er zig ter woon te etablisseeren,
zullen gehouden wesen hunne namen, handteeringen, enz.
aan den capitain en de officieren op te geven, om behoorlyk
g'enrolleert Ie werden, met bekendmaking van hun woonplaat-
sen, die ze genomen zullen hebben of hun aangewesen zal
werden, om vervolgens, mede in de maand January, de revue
Ie passeeren, op poene, dal den geenen, die zulks verzuymt
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heeft en dus alhier heymelyk verbleven is, zal vervallen in
een boete van hondert rcl s of, by onvermogen, voor drie jaaren
in de ketting geklonken te werden, even gelyk zulks van het
clandestin vertrek van hier op articul 17 en 18 gezegt is.

26. Egter zullen uyl China met een groote jonk niet meer
als 250 en met een middelmatige maar 200 koppen mogen
werden aangebragl, en zulks op poene van confiseatie van
desselfs lading, waar onder egter niet begreepeu zyu goederen,
dewelke met zodanige jonk op vragt herwaarts overgehragl
werden door de daar meede overkomende Chinecsc kooplieden;
moetende alle die manschappen off eigentlyk dal selvde
getal, by vertrek der jonken, weder te rug vervoert werden,
waar voor de officieren dezer natie, neevens de sabandhaars,
zullen moeien vigileeren, ten dien eynde gemelde jonken
op hun depart door twee hoomwagters, ten overslaan van
een der Chineese luytenanls, latende monsteren, waar van dan
vervolgens door den sabandhaar aan den heer Gouverneur
Generaal rapport moet gedaan werden.

27. Wyders werden de anachodas der jonken, insonderheyd
die direct uyt China herwaarls komen, wel expresselyk verboden
niemand van hel door hun aangebragle volk op de hier omstreeks
leggende eylanden t'ontscheepen, om dan vervolgens met kleen
vaartuyg op een ongeoorloofde wyze hier en elders aan de wal
te werden gezet, op poene, dat alle, die op de voorschreeve,
ongepermitteerde wyze aangevoert zyn, by ontdekking voor
een jaar in de ketting zullen geklonken werden (Placaat 21
Juny 1758).

28. Ten welken eynde de capilain en verdere ollicieren
de faculteyt hebben om, zo by aankomst, als veil rek der jon-
ken, 't getal van derselver manschappen op te neemen en de
monstering te doen, zonder zig nogtans mei de jonk zelfs, dies
lading of iets anders, dat geen relatie tot liaare commissie
heeft, te mogen bemoeyen; blyvende zy by't doen der monste-
ring op de vertrekkende jonken gehouden om van deselve de
Chineesen, welke suspect moglen syn of op eene heimelyke
wyze daar meede van hier wilden retourneeren, te ligten en
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aan de wal lenig Ie brengen, ter dispositie van deezc regee-
ring (Placaat 20 Juny 1760).

29. En om hier omtrent regulier te gaan en verscckerl
te zyn, dat geen vagebonden of landloopers zig alhier komen
op te bonden of zig in deze colonie slabileeren, even als of
wettig gepermitteerd zyn, maar dal ieder der Cbineese natie,
die met speciale permissie dezer regeering onder Comps juris-
dictie en bescherming woont en als zodanig alhier geadmil-
teerd is, daar voor bekent mag weesen, mitsgaders daar van
kan doen blyken, en dus van de eerstgemelde althoos en beboor-
lyk kan onderscheyden worden, zo worden de capilainen en
officieren der Chineesen in 't generaal gelast om behoorlyk zorg
Ie dragen en te doen dragen, mitsgaders vigileeren, dat geen
Chinees clandestin in deze colonie ingevoert werde en geen
anderen zig alhier komen Ie onthouden en verhlyf hebben, als
die met het gewoone permissie of pergamente licentie briefje,
geteekent door den eerste secretaris deser regeering ter baarer
ordonnantie, voorsien zyn.

30. Voorts wordt de capilain der voormelde natie wel spe-
ciaal gelast om, by aankomst der jonken alhier, dan wel andere
vaarthuygen, waar mede Cbineese nieuwelingen aangebragt
werden, aanstonds te doen inquireeren en mede van der selver
anachodas of hoofden te requireeren, niet alleen een lyst van
de zeevaarende of van de geene, die tot de manoeuvre van de
junk of het vaarthuyg gehooren eu welke by retour dier
vaarthuygen, tot een man toe, weder terug zullen moeten kee-
ren, maar ook aparte notitie van 't getal en de namen der
passagiers of zo genaamde Chineese nieuwelingen, die daar
niecdc overgekomen zyn met intentie om, daar toe permissie
kunnende erlangen, zig alhier te slabileeren, waar by speciaal
bekenl zal moeten slaan, met welk ambagt, neering en band-
leering deselve zig in deze colonie zullen erneeren.

51. Deze distincte lyst of rolle van gemelde nieuwelingen,
die geoordeeld worden voor de colonie nuttig en dienstig te
zyn, zal gemelde capilain in de eerste plaats aan den lieere
Gouverneur Generaal moeten presenteeren en qualilicatie ver-
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soeken om aan deselve de voorschrceven pergamenle licentie
briefjes tot inwooning en verblyf alhier in de colonie Ie mogen
afgeven; mitsgaders, na dat voormelde lysl het oog en de dis-
positie der hooge regeering is gepasseert en daar op de ver-
sogte qualificalie erlangt, deselve meede vertoonen aan den
eersten secretaris der regeering, ter erlanging van de geaccor-
deerde licentie briefjes, invoegen voormeld geteekent.

32. Vervolgens zal de gemelde capitain, ten overslaan van
twee luytenants zyner natie, voorsegde licentie briefjes aan de
Chineese niewelingen, by de door hen overgegeven rolle gespe-
cih'ceert, distribueeren en afgeven en daar meede alle voorl-
vaarentheid en spoed gebruyken, zonder die menschen, die
dikwils ten eersten naar de bovenlanden willen vertrekken
om tot de zuykermolens of als landbouwers g'employecrt te
werden, in eeniger maten op te houden, onder betaling van 'ól
stuyvers voor ydcr pergamenle licentie briefje, om ingevolge
de ordre verantwoord en verdeelt te werden, als:
voor den secretaris of secretarissen dezer regeering rd' :24

» der Chineesen »—: 6
■ » boode »—: 13'/j

d'Edele Gompe aan zegul en opgeld »—: 7'/i
Te samen rd" 1 : 3

33. Terwyl als dan door gemelde capitain, zo wel aan deze
regeeringe, van de op die wyse wettig geadmilteerde Chinee-
sen een lyst, geteekend door de gemelde capitain en luylenants,
die de distributie hebhen bygewoont, als aan Scheepenen deser
slede zal overgegeven werden, om dus te weten, welk getal
Chineesen in dat jaar geadmitteerd zyn geworden.

34. Daar en boven sal de gemelde capitain van de zee-
vaarende Chineesen, die tot de jonk of het vaartuyg gehooren
en daar meede weder te rug keeren, aanstonds op haar komslc
een lyste aan den heere Gouverneur Oeneraal overgeven om,
door ordre van zyn Edelhcyd, ler secretaryc dezer regeering
voor yder derselve een permissie briefje, om tol het vertrek
der jonken alhier te moogen verblyven, te erlangen van
den eersten geswooren clerecq, mits belaalende derthien en
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een halve stuyvers in liet geheel, als: seven en een halve
stuyvers voor het zegul en opgeld aan de (lomp" en ses stuyvers
voor gemelde eerste clercq en desselfs adjunct, ieder de helft.

58. Wordende gemelde capilain en verdere officieren gelast,
ten scherpsten zorg Ie dragen en na vermogen te vigileeren,
zo wel dat in de opgaven der anachodas der jonken of hoofden
dor vaarlhuygen geen oogluyking en onopletlendheyd of bedrog
plaats vinde en de voldoening van hel gcene voor yder Chinees,
als hier hoven gemeld, betaald moet werden, behoorlyk gevolg
neeme, als dat, zo die opgaven naderhand abusief bevonden
moglen werden, als dan de in diervoegen temporcel alhier ver-
bleevene Chineesen, by vertrek hunner jonken of vaarlhuygen,
mede weder terug keeren; by overtreeding in hel laatste geval
op de boele van honderl ryxd s voor den anachoda of ieder
Chinees, die clandeslin aangebragt en niet opgegeeven heeft,
en met kettinggang voor den aldus verbleevene Chinees, als
by articul 2 vermeld is.

56. Wel verstaande, dat de straffe der ketting volgens articul
2 alleen ziet op sulk slegt geboefte en landloopers, die, of met
de jonken uyt China of van elders aankomende, onderweege
aan de eylanden zyn uytgezel en zig dus naderhand ter sluyk
alhier hebben ter neder gezet en onder Compagnie's jurisdictie
begeeven, als meede op de geene, die, alhier met de jonken
of vaarlhuygen aangebragt, versuyml hebben zig aan den capi-
lain en officieren aan te geeven en dien volgende, mede zonder
licentie briefje, alhier clandestin zyn verbleven, dan wel zulke,
die zig ter kwaader Irouw van een admissie briefje bedienen,
niet aan hen zelfs, maar aan een ander persoon, die overleeden
of vertrokken is, verleend, ofte daar zy op een onwettige
wyze aangekomen zyn.

57. Terwyl daar onder niet begreepen zyn zodanige, die
op de voorsz. eerste lyste van den capilain, om alhier gead-
millecrd te werden en licentie briefjes te erlangen, vermeld
slaan, dog door ziekte, spoedig vertrek na de bovenlanden,
verlies van hun licentie briefjes, dan wel andere oorsaaken,
van geen licentie briefje voorsien bevonden werden, mils van
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gemelde oorsaken duydclyk consleerl, welke laatste in die
gevallen verbeuren zullen een ryksdaalder (en voordeele van
den Balliuw of Drossaart alhier en aanstonds, liy ontdekking,
aan den capitain der Chineesen aangegeeven en van een voor-
meld lieentie briefje voorsten zullen moeten werden.

38. En op dal nader consteert, dat yder, die alhier wettig
geadmilteerd is. van een zodanig permissie briefje voorsien
zy, zo zullen alle Chineesen gemelde licentie briefjes niet
alleen allhoos by zig moeten dragen om, des gerequireert
weidende, te konnen produceeren, maar ook by bet doen der
jaarlyksc revue, in de maand January, deselve aan den capitain
en officieren hunner natiën in de stad, enz., mitsgaders aan
de potias, hoofden, etc. te lande, volgens het vierde artieul
vertoonen om, daar toe niet in staat zynde, na bevinding, als
in 't voorige artieul gestraft en gemulcteerl te werden.

39. Wordende de gemelde officieren in de stad en voor-
steeden, mitsgaders de potias, eygenaars, opsienders, etc. inde
bovenlanden gequalifieeert en, des noods, geordonneert om, by
ontmoeting van een suspect persoon, hem desselfs pergamenle
licentie briefje te doen vertoonen, terwyl de daar van in de
bovenlanden onvoorsien bevondene Chineesen opgevat en aan
de naaste post, dan wel aan den Landdrost opgebragt moeten
werden om, als boven, behandeld te werden.

40. Ten zelven eynde worden alle Chineesen, die door de
verkreegene pergamenle licentie briefjes in deese colonic
geadmilteerd zyn, ernstig verbooden het op- en aanhouden of
herbergen van zodanige Chineesen, die van gemelde licentie
briefjes niet zyn voorzien, op poene van scherpelyk gecorri-
geerl te werden en voor deselve te boelen.

41. Op dat verder van gemelde licentie briefjes geen kwaad
gebruyk gemaakt werde by verlies, sterfgeval of verdek van
de geene, aan welke dezelve eygentlyk verleend zyn, nadien
dezelve in zulke gevallen ligt in handen van deze en geene
onwettige inhabitanten konnen geraaken, zo zullen de weduwen,
maagen, naaste gebuuren of die omtrent den overleedenc
bevonden werden, by 't overlydeu van een Chinees binnen de
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stad en desselvs voorsteden, en de polias of opzigters, eyge-
naars, etc. der snyker molens, arak branderyen, steen bakke-
ryen, etc, dan wel de regenten of hoofden der carapongs en
landen liuyten de stad en te lande, waaronder die Chinees
zonde mogen sorteeren, zorg moeten dragen, dal dessell's
licentie briefje niet verdnystert of te zoek gebragt, maar ten
eersten aan den secretaris van Bocdelmeesleren en die der
boven landen aan den gecommitteerde tot de saken van den
inlander overgelevcrt werde.

42. (lelyk gemelde capitain de briefjes van de gene, die
zig by hem aangeven om van bier te vertrekken, bevoorens
aan deselve bet voorsz. certificaat te laaien volgen, zal afvor-
deren om. te zamen geliasseert zynde, door hem bewaart Ie
werden en allhoos, des noods, te konnen doen blyken, dat die
Chineesen van wettige admissie briefjes voorzien zyn geweest,
gelyk zulks reeds van de zeevaarenden op arlicul drie en
twintig gezegt is.

43. De Chineesen zullen moeten staan, namenllyk: die
geplaatst zyn op de suyker molens om de Oost, onder
den oudste der ses ltiytenants van baar natie, mitsgaders
die op de znyker molens om de West, onder den tweeden; die
in de araks branderyen, oly slageryen, steen backeryen,
kalk hranderyen en bout kapperyen, onder den derden
luytenanl; die van de slad en voorsleeden, onder den vierden
luytenanl en die van de boven passers o(f markten en by
de landbouwers, etc. om de Uost, onder den vyfden, mitsgaders
die van de markten en akker houwers om de West onder
den sesden of jongslen luytenanl.

44. En, om altoos Ie wceten, onder bctopzigl van welken
luytenanl gemelde Chineesen op de suykermolens, .landeryen,
etc, de eerste maal geplaatst zyn, zo zal zodanige luytenanl
agter hel pergamenle licentie briefje van die Chineesen zulks
moeten noleeren, met onderteekening van dessell's naam en
datum.

45. Van gelykeu zullen de Chineesen, die uyt China of
andere plaatsen alhier aankomen om zig met der woon le,
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stabileeren, na dat van de nodige licentie briefjes op perka-
ment voorsten zullen zyn, door den capilain en luytenants
moeten verdeelt en verplaatst werden, te vveelen: eenige van
de ambagtslieden en die zig op den koophandel, enz. verstaan,
in en by de stad en al de overigen op de zuykermolens, elc.
en landeryen, etc., onder de voorschreeven ses luylenants.

46. De voorwaarts gemelde ses luytenants zullen, behalve
de generaale lyste of rolle van alle de in deese colome
geadinitteerde Cbineesen, onder den capilain berustende, mede
daar en boven ook ordenlelyk aanteekening houden van deze,
onder baar opzigt geplaatst werdende Chineesen, met byvoe-
f.r ing van derselver namen, den tyd van haar vertrek en de
plaatsen, werwaards gegaan zyn.

47. En zoo iemand van de Cbineese natie klaarlyk be-
vonden werd een lcedig ganger en te luy te zyn om te werken
ten eynde een eerlyk onderhoud te hebben, mitsgaders niet
aantboonen kan middelen te bezitten om van te leeven, zal
zoodanigen Chinees, buyten eenige forme van proceduure,
door gecommitteerde Scheepenen van de maand en den
officier van justitie, op aanklagte van gemelde officieren, na
voorgaande examinalie, in de ketting geklonken weriien, om
zoodanig in het quarlier of aan de gcmeene werken dienst Ie
doen tot bet vertrek der jonken van hisr, ten eynde daar
mede na China versonden te werden, zonder ooyt alhie.* weder
te mogen kómen.

48. Ten dien eynde worden meermelde officieren ook
gelast om 'sjaars op te geeven de namen en het getal luye,
onnutte en ondeugende subjecten, onder hunne natie gevonden
werdende, om in diervoegen na China versonden, dan wel
over deselve zodanig gedisponeert te werden, als deese regec-
ring raadsaam zal oordeelen.

49. Voornoemde anachodas zullen daar en boven geinterdi-
ceert worden zulke versondene Chineesen elders anders dan
in China uyl te zetten of hunnes weegs te laaien gaan, op
een boete van een honderl rd" voor yder Chinees; veel min
zullen zig zodanige Chineesen verstouten alhier weder Ie
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komen, op poene om, by overkomst, de novo in de ketting
geklonken en vervolgens, by geleegenllieid, sodanig na de
Caap, Ceylon of een andere plaats versonden te werden, ten
eynde aldaar voor altboos aan 's Comps gemeene werken Ie
arbeyden.

50. Voorts zal een iegelyk van de Chineese natie alhier,
zo in, als buylen de stad en alonime ten platten lande woon-
aglig, gebonden en verpligt zyn aan een der posten van zyn
voordeur aan te plakken een gesebreeven briefje, behelsende
zyn naam niet die van syne conluliernalen, veranderende bet
zelve briefje, als zyne conlubernalen vertrokken of verbuyst
syn, dan wel wanneer hy meer of andere gekreegen beeft,
op dal men altboos welen kan, welke en boe veel manschappen
in ieder Chinees buys woonagtig of te vinden zyn, op poene
van vyff ryxd" voor het Chineese hospitaal.

81. In opzigte van 't trouwen, begraven, enz. der Chi-
neesen zal zig een ieder derselver moeten reguleeren naar
't geene weegens baare natie onder 't hoofddeel van Boedel-
meesteren en begraafplaatsen gestalueert is.

52. Van Nimpho en Canton mogen naar herwaarts een
onbepaald getal jonken vaaren, maar nergens anders in deeze
zeeën, moetende de officieren dier natie daar toe jaarlyks de
benoodigde passen versoeken en derwaarts zenden, gelyk ook
voor die van Aymuy na Batavia vaaren, dog op Banjermassing
maar een van Aymuy, volgens contract, ten ware by speciaal
besluyl dezer regeering; weidende die van Banjer geinlordi-
ceert van daar meer als ten boogsten vier duysent picols
peper of zoo veel als een derde van den insaam minder bedraagt,
te vervoeren, onder welke limitatie de residenten de passen
mogen besorgen, alles op poene van confiscatie van*vaarlhuyg
en lading (Adverlissement 15 May 1755).

53. Andersints werd verbooden alle vaart der jonken naar
Anihon, Banda, Ternaten, de gantsche cusl van Celebes, de
Oostcust van 't eyland Borneo, als: Passier, Koelty, enz., en de
Zuydcusl van Banjermassing tol voor by Succadana, geheel
.lava, ook I'alembang en de verdere cust van Sumatra, mits-
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gaders die van Maleyoe, van de hoek van Johoor off nevens
't geene lusschen voormelde limiclen in ligt; alles op poene
van geconfisqueert, dan wel door onze kruyssers verbrand en
geruineert te sullen werden (Resolutie 9 July 1754).

54. Alle boetens, de vaart en handel der Cliineesen be-
treffende, sullen door den capitain en luytenanls gecolligeert
en jaarlyks, onder het opzigt van gecommitleerde Schepenen,
belioorlyk verantwoord moeien werden; en zal aan gemelde
officieren in 't voorsz. invorderen, des noods, de hehulpsaame
hand moeten geboden werden door den Balliuw, Landdrost
en gecommitteerde tot en over de zaaken van den inlander,
elk in desselvs district.

55. Wyders zullen de capitain en luytenanls deser natie,
tot voorkoming en tegengang der menigvuldige quade prac-
lyken en ongereegcllbeeden, die onder hunne natie in zwang
gaan, en om de ondeugende en slegle subjecten beter in
bedwang te houden, niet alleen hlyven jouisseeren van de
faculleyl en het voorregl, by de commissie aan den capitain
verleent, om, met communicatie zyner luytenanls, alle kleyne,
voorvallende zaken onder hare natie alhier uyt naame deeser
regeering af Ie doen en te besleglen, mits de groole en
dubieuse renvoyeerende, daar zy gehooren; maar word aan
deselve daar en hoven de permissie verleent om domcslicque
dtfterenten, 10l 25 rd* loe, dog niel daar hoven, in hunne
weekelykse vergaderingen af Ie doen, na den inhoud van
hunne wellen en gewoonlens, behoudens, dat de succumhanl
het regt van beroep voor commissarissen van kleene geregls
zaken deeser sleede zal weiden overgelaaten.

56. Mede zullen de Balliuw, Landdrost en gecommitteerde
lot en over de zaken van den inlander, in haare jurisdictie,
op het versoek der Chineese officieren en by groole noodsake,
deselve met hunne suhstiluten en verdere dienaaren hebben
te adsisteeren, ten eynde de geene, die, na gedaane aanzegging
of dagvaarding, zig onwillig toonen om voor gemelde officieren
te compareeren, op te halen of op te vatten, mits binnen de slad
en voorsteeden geadsisleerl weesende door den Chineese boode.
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37. Daar en boven zullen de Balliuvv, Landdrost en gecom-
mitteerde tot en over de zaken van den inlander, als er
goede reedenen zyn, die (er hunner kennisse zullen moeten
gebragt werden, yder in desselfs jurisdictie, verpligt wesen de
zulke, die aan haar door de Chineese officieren werden over-
geleevert, in hare blokken te sluylen en houden, dog niet langer
dan den gerwoonen lyd van drie maal vier en twintig uuren,
wanneer de geapprehendeerde, zo de eysscher zulks begeert,
ten zynen koslen door den officier, na verkreegen qualificalie
van den president, in gyseling zal werden gesonden, ten
eynde de zaak hy den dagelyksen regier behoorlyk zal konnen
vervolgt en afgedaan werden; dog, den eyscher de zaak daar by
laaiende, zullen gemelde officieren de geapprehendeerden weder
aan de officieren hunner natie te rug laten gaan.

üB. Die in de stad woonen, zullen aparte wykmeeslers
van haar natie hebben en, als 't door den heer Gouverneur
Generaal gelast werd, onder een hooft of twee naast de groole
markt verzamelen en aldaar ordre afwagten.

59. By eenige onlusten zullen uyt twintig huysen in de
zo genaamde campong alle nagteu vyff'mannen de wagt hebben,
voorzien met pieken, als: twee man van neegen tol twaalff
uuren en drie man van twaalff uuren of wanneer de twee
voorigen na huys konnen gaan, tot 5 uuren 's morgens.

60. Deese manschappen, de wagt yder voor haar huys
houdende, zullen ter weder zyden nauw agt moeten geven,
wat in de huysen tusschen beyden passeert, wie daar uyt en
in gaat en of daar onder inlanders zyn, waar van deze wagt
hebbenden aanstonds rapport aan de luytenanls, ieder in de
zyne, en die vervolgens aan den capitain zullen moeten doen
of, hy verzuym, als schuldige aangemerkt en gestraft werden.

61. Dezelve sullen mede zorg dragen, dal alle mans slaaven
der Chineesen in de campong na neegen uuren binnen de
huysen gesloten moeten blyven, of dezelve anders opvatten.

02. Onder de gaande en komende, by art. 60 vermeld, zyn
mede begreepen, indien de wagt hebbendan ter weder zyden
weelen, dal eenige huurlieden aldaar moglen woonen, die mei
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kwaade mcnschen zamen spannen of daar omlrent correspon-
dentie lioutlcn, 'l welk, indien zy 't verzwygen, zullen deselve
mede als schuldige geconsidercert en gestraft werden.

65. Voorschreeven manschappen zullen ook zorgen, dat
geen Chineesen in de campong schietgeweeren hebben; en,
bewust zynde. dat deze of geene daar van voorsien zyn, sulks,
als voormeld, aangeven; dog, zulks verswygende, als schuldige
gepunieert werden.

64. Voorts worden alle Chineesen verhooden eenig schiel-
geweer of eenig ammunitie van oorlog onder zig Ie hebben en
te houden, als in zo verre hy de placcaalen gepermitteerd zy;
en die geene, die buyten de stad geweer hehhen, gelast,
't zelve aan hunnen capilain over te geeven en de laalslgemelde
aan den Gouverneur Generaal aan Ie geven, om daar op ordre
te stellen buyten schade van den eygenaar; dog onder wie
zulks vervolgens bevonden mogt werden, die zal verbeuren
een boete van hondert ryxd s en vervallen in de daar tegens
gestelde poenalileylen.

65. Insgelyks mag geen Chinees met geschenken, al waaren
't ook consumplible wharen, rondlopen, op poene van hondert
rd s boete, tusschen den ollicier en de armen te verdeelen; en
zal zodanig eene verdeeling ook plaats hebben omtrent alle de
voorwaarts hy dit chapiler gestelde hoelens, in zoo verre
by dezelve geen andere schikking gemaakt is (Kesolulie 10
December 1654 en adverlissemenl 12, December 1745).

66. De Chineesen moeten, zo wel als andere inlanders, haare
.schuldkennissen, verbant schriften en verdere documenten voor
een notaris passeeren, dewyl er anders geen regt op gedaan
mag werden (Placaat 29 May 1690).

67. Voorts mogen dezelve nergens, binnen de jurisdictie
deser plaats of waar 't ook zoude mogen wesen, eenige
tempels opreglen of publicque of heymelyke godsdienstige
byeenkomsten houden (Resolutie 28 November 1651).

68. En syn verpligl zig omlrcnd de wayangs of toneel
spellen, als ook de pho, lopho en andere hazard spellen,
sliplelyk te reguleeren naar de voorwaarden der pagl van
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de geregtigheid, op deselve gesteld, die jaarlyks met den
druk gemeen gemaakt werden.

69. Laatstelyk sullen alle deze ordres voor de Chineesen in
hunne taal getranslateert en aan yder der officieren van dezelve
een afschrift van dien ter hand gesteld werden, met na-
drukkelyke ordre aan dezelve om, zo wel de alhier bereels
remoreerende Chineesen, als de geene, die alhier successive
aankomen, desselfs inhoud te konnen laten leesen of distinct
te verstaan te geven, tot voorkoming van ignorantie, die
anders soude konnen werden gepretendeert.

70. Zullende daar en boven, zo wel de capilain uyt deze
ordonnantie de poincten, die de anachodas der Chineese jonken
en de zeevaarende Chineesen betreffen, laaien uyttrekken en
dezelve in desselfs huys, in de zogenaamde Zandzee, item
aan de boom, op eene verseekerde plaals, aanplakken of affigeeren,
ten eynde zulks door dezelve aldaar althoos gal konnen geleesen
worden; gelyk zulks voortaan ten opzigte van alle zulke ordres
deser regeering, die speciaal de anachodas der jonken en vreemde
Chineese handelaars concerneeren, zal moeten geschieden.

71. Zo als de luytenauts (die egler in alles den capitain
moeten kennen), het geene de Chineesen in de bovenlanden
of de door hen geplaatste op de zuykermolens, araksbran-
deryen, landeryen, etc. aangaat, zullen moeten exerpeeren
en eenige van die uyttreksels aan de geene, daar zy in dit
poinct mede correspondeeren, oversenden, op dat die menschen
daar van mede althoos de noodige narigt en kennisse konnen
komen te erlangen.

KEUREN OP GOUD EN SILVER EN DIES VEHMUNTING.

1. Voor dat iemand, van de binnen deze stad ofte hare
jurisdictie woonende Europeese ingeseetenen en inlandsche
Christenen by der hand komen te neenien hel goud of silver
sinils amhagt, zal hy zig mei name moeten aangeven by den
keurmeester om daar van register te houden en van denzelven
moeien ontfangen een merk, dal hy op alle het te maken
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goud en silver werk zal moeten zetten (Ordonnantie 30
September 1762 en advertissement G April 1764).

2. Tol. 't voorsz. ambagt zullen geen Comp s dienaaren
werden geadmitteerd om liet zelve te exerceeren als haas of
meester zelfs, maar wel als knegt, en dus ook geen gemaakte
goud of zilver werken door hen op hun eygen naam als zilver
sraeeden mogen werden verkogl, op poene van 25 rd* boete,
de helfte voor den hekeurder en de wederhelft voor de
armen, wanneer zy daar op weiden geatlrapeert (I)ilo).

3. Van alle goud en zilver smeeden, voor zo verre het
haasen zyn, zal de keurmeester moeten zorg dragen, dal hy
onder zig hebhe derselver merken in een kopere plaat of
andersints, een ieder verwittigende, dat hy zyn merk moet
hewaaren, op poene van te zullen moeten inslaan voor
het geene, dat hem als maker van zulk een merk zoude kunnen
werden opgelegt, als overtuygt zynde van hel zelve te hebben
gemaakt, ten waare, dat hy bevorens den keurmeester hadile
bekent gemaakt, dal hem zyn merk was ontvreemd, ten eynde in
zulken geval denselven weder van een ander merk te voorsien
of anders te doen, dat raadsaam zal werden geagl (Dito).

4. De keurmeester zal alle goud en zilver werken, die de
respective baasen of meesters komen aan te maaken en
gehouden zullen weesen by hem Ie brengen aan den essayeurs
winkel des Dingsdags en Donderdags, voor de middag van 8 lot
11 uuren, moeten keuren in zo verre merkbaar en de overige
moeten loetzen, van wat gehalte dezelve zyn, en de bevinding van
hel merkbaar op hel gemaakt goud off silver werk, naast het
merk van de keuren, inslaan, mits geen minder gedeelte
neemende op het goud als een quart caraat en op hel
silver als een quart penning (Dito).

B. Van voorschrceve verpligting, om het gemaakt goud
en silver werk ler keure by den keurmeester te brengen,
zullen g'eximeert en uylgeslooten weesen het gemaakte goud
werk, dat aan een stuk geen thien reaalen swaarle en daar boven,
mitsgaders dito zilver werk, dat aan een stuk geen twintig
reaalen zwaarte en daar en boven komt in te houden (Dito).
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6. Invoegen alle de reels gemaakte of in 't vervolg nog te
makene goud en zilver werken van een stuk van mindere
swaarte als thien en twintig reaalen respective, schoon ook
verkogt zullende werden, huyten hemoeyenisse van den keur-
meester en de schade, die hy daar op rnogt komen te lyden,
voor den kooper, wanneer hel hevonden mogte werden
het vereyschte alloy niet in te houden (Dito).

7. De keurmeester sal egter geen werk proheeren, als
dal geene, waar op het merk van den maker alvorens is
gezet, gelyk elk meester schuldig is te doen; en, zo iemand
eenig werk ongemerkt lot hem brengt, zal hy daar voor
tol een lioete geven een halve ryxd r (Dito).

8. Maar iemand bestaande, voor zo verre hier vooren geen
uylsondering is gemaakt, zyn werk te verkoopen en Ie leeveren
zonder hel zelve alvoorens te hebben laaien toetsen en
merken, zal daar over vallen in een boete, van:

twaalf ryxdaalders voor de eerste,
vier en twintig ryxdaalders voor de tweede, en
zes en dertig ryxdaalders voor de derde reys,

ten behoeve van den officier, die de calange doet, en den
aanbrenger, ieder voor de helfte, en in het laatste cas
arbitrale correctie daar en boven, wel verslaande, als de
conditie van hel werk toelaat gemerkt te werden (Dito).

9. Voor hel merken zal den keurmeester beloont worden
op de ordinaire vacatie dagen in maniere, als volgt:

Goud.

Van een halve reaal swaarle en daar beneeden.... si" l'/2
» » » » tot een » 2
» » tot een en een half. » 3
» » en een half tot twee » 4
» twee tot vier » 6
» vier tot ses » 8
» ses tot agt » 9
» agt tot thien » 10
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Van thien tot twaalf sts 11
» twaalf tot vyfthien » 12
» vyftien tot agthien » 13
» agthien tot een en twintig ■ 14
» een en twintig tot vier en twintig » 15
» vier en twintig tot seeven en twintig » 16
» seeven en twintig tol dertig « 17
» dertig tot veertig » 20
» veertig tot vyftig » !i4
» vyftig tot sestig » 28

. en zo voor alle thien reaalen swaarder ook vier stuy-
vers meerder.

Zilver.

Van twee reaalen en daar beneden si' 1
» » tot vyf » 2
» vyf tot agt » 5
» agt tot twaalf. » 4
o twaalf tot agthien » 5
» agthien tot vier en twintig » 6
» vier en twintig tot twee en dertig » 7
» twee en dertig tol veeriig » 8
» veertig tot vyftig » 9
» vyftig tot sestig » 10
» sestig tot vyf en seventig » 11
» vyff en seventig lot hondert » 12
» hondert tot hondert vyf en twintig » 14
» hondert vyf en twintig tot hondert vyftig » 16
en zo voor alle vyf en Iwinlig reaalen swaarder ook

twee stuyvers meerder (Dito).
10. Dog, zo ymand buylen de ordinaire dagen zyn goed

begeerde getoets of gemerkt Ie hebben, sal hy daar voor
dubbelt loon betaalen (Dito).

11. Alle goud werk zal geoordeelt werden goed en van
bequame deugt te zyn, als het niet lager van alloy bevonden



GOUD, ZILVER, AANMAAK VAN GELD. 453

werd als 16 caraat, en zoo ook het zilver, dat niet minder
van gehalte is als negen penningen, het welk met de kleyne
en liet hoogere, van thien en een half tot elf penningen
feyn, met de groole keur heslempeld moet werden, zulks
noteerende door de letters K en G te stellen naast het
merk van den keurmeester (Dito).

12. Al het geene voorsz. staat, zal plaats hebben son-
der onderscheyd, 't zy dat de eygenaar zelfs het goud of
zilver om Ie verwerken gegeeven hebhe ofte wel dat het door
den goud of zilversmit daar toe gelcevert geworden zy (Dito).

15. By ontdekking van eenige falsiteyd, in de merken
gepleegt, zal de keurmeester zulks moeten aangeeven aan den
officier van justitie, den Balliuw of Landdrost, om by die onder-
sogt en na vereysch van reglen behandelt te werden (Dito).

14. De goud en silver smeeden zullen haarc werkplaats
off winkel houden in het voorhuys haarer wooning of, by
ongeleegenlheid van dien, een bekent teeken stellen voor
off aan het zelve buys, om daar uyt te konnen weeten,
waar zulke werkluyden woonaglig zyn (Dito).

15. Dewyl uit hoofde van het rysen en daalen van de
markt van bet goud en zilver niel wel te bepalen is de prysen,
waar voor de reaal swaarle van het gemaakte goud of zilver
werk verkogt moet werden, zo werd zulks, mei de prys van
het arbeydsloon, gelaaten ter discretie van den verkoper
ofte zodanig, als de kopers met de goud en zilver smeeden
zullen kunnen over een komen en verdraagen (Dito).

16. De keurmeester zal geen goud of zilver met de groole,
nog kleyne keur mogen stempelen, dat 't hier vooren bepaalde
gehalte niet houden kan, op verbeurte van een hondert rd8

voor de eerste en tweede hondert rds voor de tweede reys, te
verdeden: de helfte voor de armen en de wederhelfte voor den
officier, die de calange zal doen, en privatie van syn ampt daar
en boven of andere correctie, na bevinding van saken (Dito).

17. Sullende by,'schoon een Comp8 dienaar synde, wanneer
in syn ampt als keurmeester mogte pecceeren, subject zyn de
judicalure van 't collegie van Scheepenen deser sleede (Dito).
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18. Den keurmeester zal by syne aanstelling moeten doen
den volgende eed.

Ik beloove en sweere, dat ik myn ampt als keurmeester
punclueelyk agler volgen en naarkonien sal na de leneur van
by de hooge regeering dezer landen g'emaneerde wellen,
mitsgaders my verder in deze niyne bedieninge na myn
verstand en wetenscbap gedraagen zal, zodanig een eerlyk
man toestaat en betaamt.

Zo waarlyk moet my God Almagtig helpen (Resolutie 20
April 1750).

19. Den essayeur mag voor ieder essay, welke hy voor
particulieren zal komen te doen, pretendeeren twee en een
halve ryxd", mits de brokjes overgeevende en niets anders
voor zig behoudende als de cornetjes, indien de uylgekapte
proefjes het ordinaire gewigt van 3/ lfi reaa ' uytlerlyk exce-
deeren moglen (Resolutie 14 Maart 1747 en 20 September
1761).

20. En mag hy, by versmelting van gmule staven, dezelve
niet ligter, nog ook niet swaarder maken als van een bondert
reaalen swaarle, ten waare het eerste wierde gerequireerl door
den eygenaar, aan welkers keuze zulks zal blyven (l)ilo).

21. De essayeur zal hebben te doen den volgende eed.
Ik beloove en sweere, dat ik den Staat der vrye Vereenigde

Neederlanden, de heeren Bewindbehberen der Oostindische
Compc

, als meede den heere Gouverneur Generaal en de Raden
van India gebouw en getrouw zal zyn, mitsgaders my in dit
ampt behoorlyk te dragen, alle parlhyen goud ol' eenig ander
metaal, die my ter essayeering mogten werden ter hand gesteld,
getrouwelyk te zullen ondersoeken en proeven naar de reguls
van myne konst en myne beste kennisse en ervarentheid in
bel oenenen van dezelve, en voorts van myne bevinding
indiervoegen getrouwelyk berigt doen, als de genoinene proef
in der waarheid zal komen mede te brengen, zonder omeenige
reedenen dies gehalte by opgave te vermeerderen ofte ver-
minderen of om lief of leed, schade or eenig profyt ter wereld
dezen contrarie te handelen.
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Zo waarlyk helpe my God Alniagtig (Resolulie 27 September
1743).

'12. Omtrend het munten der silvere en goude Javase ropyen
zal den iiiuntmeester en die hel verder aangaat, zig stiplelyk
reguleeren naar desselfs instructie, den 6(" November 1764
en 8'" November 1765 g'emaneert, die, in een getrokken,
aldus luyden.

Instructie voor den muntmeester.

Art. 1. Alle de Javasche goude ropyen, item sodanige
andere goude geld speciën, als deze regeering verder goedvinden
mogle te laaten munten, zullen moeten geslagen worden onder
de directie en bel opzigt, ook ter verantwoording van den
muntmeester, op het gewigt en gehalte, dat daar toe zal worden
gesteld; en wel ten aanzien der voorsz. goude ropyen, op het
gewigt van seven, veertbien en agt en twintig stuyvers ieder,
te weeten : enkelde, dubbelde en twee dubbelde respective, en
't gehalte van twintig caraaten, met den stempel, voor been
g'introduceerd voor de Javasche silvere ropy, mitsgaders alle
gecarteld.

Art. 2. Alle de Javaasche zilvere ropyen sullen inselver-
voegen moeten geslagen worden op het gewigt van 25
stuyvers en gehalte van 10 penningen, met den stempel,
voor heen hereeds geinlroduceert, en gecarteld, wel verstaande
alle heele, maar geen halve of kleynder gedeeltens.

Art. 5. En om verseekerd te zyn van de egtheid van de
geslagen specie zal den essayeur van ieder parthy goud, die
geprepareerd is voor de munt, een stukje ter swaarte van
3 /]6 reaal moeten uytkappen en essayeuren en, na gedaane»
proel'neeming en bevinding, dal deselve het gestelde gehalte
inhouden, het zelve moeten te rug geven aan den muntmeester;
mitsgaders, na dat de parthy of parthyen weesen afgemunt, een
ropy uyl de geheele massa moeten neemen en daar van, ten
overslaan van een der casleels opperkooplieden, ook drie ses-
thiende reaal afkappen, om het essay daar op de novo te trekken,
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ten eynde, na bevinding, dat die geslagen munt twintig caraats
fyn inhoud, aan den eygenaar of eygenaars afgelangd te kunnen
worden, moetende den essayeur voor de iielft van laatst genoemde
'/ 16 reaal, welke tot de proef!' gediend heeft, of wel de
cornetjes aan den muntmeester terug geeven en de weder
helft met het essay briefje aan den heer Directeur Generaal
of den eersten opperkoopman van 't caeleel ter hand stellen,
om in de groote geldkamer bewaard te worden.

Art. 4. Ten selven eynde zal den essayeur van ieder parthy,
die geprepareerd is voor de munt, een stuk moeten uylkappen
en essayeeren en liet zelve met het essay stukje overgeven
aan den lieer Directeur Generaal of den eersten opperkoopman
van 't casteel, om bewaard te worden van ieder parlhy, die
ler munt gebragt word.

Art. 5. De muntmeester zal allboos, wanneer er een bequaam
persoon toe te krygen is, een b'eedigl adjunct hebben, onder
hem staande en van hem dependeerende, voor den welken hy
ook zal moeten respondeeren.

Art. 6. De muntmeester zal van ieder parthy goud, die
hem tot het slaan den voorzegde gepermitteerde of bepaalde
geld spetie word aangebooden, even als den b'eedigd numt
boekhouder ordenlelyk moeten boekhouden, met bekend stelling
van den naam des eygenaars, de quanliteyd en het alloy van
't goud en hoe veel geld hy daar van geslagen en afgegeeven
heeft, sonder daar van aan iemand buyten de hooge overigheyd
eenige opening off kennisse te geeven.

Art. 7. Insgelyks zullen zy beyden van ieder parthy silver,
die hun tot het slaan van ropyen zal werden aangebooden,
ordenlelyk by de munt boeken moeten bekend stellen den naam
Jes eygenaars, van wat essay het zelve bevonden mogtc weesen
en hoe veel ropyen hy daar van geslaagen en afgegeeven heeft,
dal, even als van 't goud gezegd is, geheym moet blyven.

Art. 8. De muntmeester moet zorg dragen, dat, indien
eenig goud boven liet bepaalde aloy, waar van 't geld geslagen
moet werden, ingebragt wordt, het selve met silver of koper
geallieerd worde, in zo verre, dat die parlhy, gelyk alle andere,
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worde op liet gehalte van twintig caraten; en dat daar en
tegen al het minder bevonden wordende goud daar toe zelfs
verhoogd werde lot het geordonneerd gehalte, dal de specie
hebhen moet, blyvende het geene, dal tot hel formeeren van
voormeld gehalte vereyscht wordt of wel loezets, ten lasle van
den inbrenger, van wien de munlmeester by de afgave der
gemunte speciën de voldoening zal moeien vragen.

Art. 9. Inselver voegen zal de munlmeester moeten- sorge
dragen, dat, indien eenig silver boven de thien penningen in aloy
bevonden wordt, 'tselve met koper g'allieerd wordl, in zo verre,
dat die parthy, gelyk alle verdere, gebragt wordl op de gehalte
van voorsegde 10 penningen, en dal daar en legen alle 't minder
bevonden wordende zilver door toezets verhoogd worde tol op
voorenstaande gehalte; blyvende de beyde posten, zo van 'l koper,
als van het zilver, mede ten laste van den inbrenger, als
vooren gezegd.

Art. 10. De munlmeester zal, ter goed making van alle
ongelden en lasten, die tol bet smelten en munten van 't munt
materiaal zullen moeten gedragen worden, als mede voor
zyne mocyle, genieten twee ten honderl op bet goud, ten laste
van den inbrenger, dan wel zal by daar van hebben een en
een half percent en de voorsz. essayeur en adjunct (of by
onstenlenis van den laalsten, de boekhouder) ider een quart
perc10

, mitsgaders daar voor, nevens gedagte muntmeester,
responsahel zyn voor het ingebragt wordende goud.

Art. 11. Van gelyke zal den munlmeester voor smeltver-
lies en lekkasie op hel silver, dal by ontfangt, ten laste van den
inbrenger mogen bereekenen een procento en boven des ter
goedmaking van alle de ongelden, die tol het smelten, essayee-
ren, munten, etc. zullen moeien gedragen worden, mede drie
procento, ten lasle als boven.

Art. 12. Voorts zal een ieder der eygenaars van't goud en
silver voor 't gebruyk van de munt nog Iwee ten hondert voor
geregtigbeyd aan de Cornp0 moeten contribueeren en overgeven
aan gemelden munlmeester, welke deselve ontfangen en maan-
delyks verantwoorden moet aan den heer Directeur Generaal.
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Art. 13. Voormelde essayeur en adjunct /.uilen van de
voorschreeven vier procent op het zilver genieten een en dus
ieder een half percent, mitsgaders daar voor, nevens gedagte
munlmeester, responsahel zyn voor 't ingebragt wordende zilver.

Art. 14. Alle hel inkomende goud en zilver zal den niunt-
meesler, ten overslaan van gedagte adjunct en boekhouder als
gecommitteerden, moeien nnlfangen en door hem en zynen
adjunct bewaard en de daar van komende gemunte speciën in
zelver voegen onder quitantie ten behoeve van den muntmeester
afgegeeven worden.

Art. 15. Het vermunten sal moeten gereguleert werden in
dezer voegen, dat, die zyn goud of silver het eerste inbrengt,
ook het eerste zal moeien geholpen worden, verdagl zynde,
dat de parlhyen behoorlyk genommerd werden, ler voorkoming
van verwarring.

Art. 16. De niunlmeesler zal geen andere als de onder
arlicul 1 en 2 gespecificeerde ofte nog te specificeeren munt
mogen slaan, het zy van wat stempel of merk het mogte syn,
en ook omtrend de bepaalde specie geen andere stempels mogen
gebruyken dan de voormelde of die hem in der tyd by reso-
lutie dezer regeering mogten werden aangeweesen, en zulks
naar hel bepaalde of te bepalene gehalte en gewigt, sub poene
van, by het contrarie, naar exigentie van zaaken strafhaar te
zullen zyn aan den lyve, met deze uylzondering egter ten aanzien
van hel gehalte en gewigt, dat hem, naar hel constante
gebruyk, remedie toegestaan wordt en wel op voorzegde munt,
even als omtrend de Nederlandsche ducaat plaats heeft. Ie
weeten een gryn in 't alloy en drie stuyvers in 't gewigt op
hel markswerk respective.

Art. 17. De muntmeester zal op den inhoud deeser instructie
moeten afleggen den volgenden eed.

Ik beloove en sweere, dat ik geen andere specie, alloy of stem-
pel in deze, my aanbevoolen munte admilleeren, tolereeren of
conniveeren zal, als de geene, waar toe ik by speciale ordre van
de hoge Indiasche regeering gequalificeerd en geordonneert
zal zyn; dat ik by het ontfangen, bewaren, smelten en ver-
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werken van het silver, dat my door particulieren 10l het slaan
van silvere Javasche ropyen mogte werden aangeteld, zo wel
als in alle andere opzigten, precis ohservceren en punctueel
agtervolgen zal het geene haar Edelhccdcn iny hy de des wegens
voorgeleesen instructie hebben aanbevoolcn ; mitsgaders allezints
nakomen, wat een getrouw muutmeester toestaat en betaamt.

Zoo waarlyk helpe my God Almachtig.
Art. 23. Insgelyk zal den adjunct muntmeester by de intrede

van syn dienst presteeren den volgende eed.
Ik belove en sweere, dat ik den muntmeester, onder de

welke ik als adjunct gesteld ben, met alle trouw en vigilantie
zal adsisteeren, zyn interest als 't mync behartigende, in alle
dingen, die regt en billyk zyn, naar den inhoude van de
my voorgeleesen instructie voor den muntmeester en alle ver-
dere ordres, door de hoge Indiasche regeering op dal sluk beraamd
ofte nog Ie beramen, mitsgaders my in allen dezen te zullen
gedragen, gelyk een vroom en trouw muntbediende betaamt.

Zo waarlyk helpe my God Almachtig.
Art. 24. Zoo als ook de munts boekhouder zal b'eedigt

werden naar het volgende formulier, te weelen.
Ik beloovc en sweere de parlhyen goud en silver, dewelke

by den muntmeesler mogte gebragt worden, getrouwelyk by
de door my te houdene boekjes te zullen inneemen; ook na de
vermunting zulx te doen van de specie, die er van voort
komt en aan de eygenaars van deselve overgegeeven wordt;
en van dese te houden aanteekening aan niemand, wie hy ook
zy, te uyten of opening te zullen geven; mitsgaders my in
allen dezen te zullen gedragen, gelyk een vroom en getrouw
boekhouder helaamt

Zoo waarlyk helpe my God Almachtig.

KEUREN OP AMBAGTEN, NEERINGEN
EN HANDTEERINGEN.

1. Basjes, dan wel andere mctaalen of yzere stukken geschut
sullen binnen deze stad en 't regtsgebied van dien niet mogen
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gegoten, aangemaakt, verblikt of gerepareerd werden, veel
min verkogt, 't zy onderhands óf by openbaare opveyling, aan
wie het ook zoude mogen weesen, sonder voorgaande schrif-
telyke bewilliging van den Balliuw of Drossaart, aan wien daar
loe, ingevalle van benodiglheid op handel vaartuygen of tol
eenig ander wettig gehruyk, lelken reyse speciaal verzoek
sal moeten werden gedaan; welk laatste zowel vendumeeslers,
als alle andere, tol het houden van publicque verkoopingen
g'auloriseert, ter narigt mogle strekken.

2. Een iegelyk in deze colonie, zo wel Europees, als inlander,
zal vryelyk, zonder eenige vreese of bedugting zich mogen toeleg-
gen op hel maken en fabriceeren van kleeden en alle andere
lywaten; zullende, om een ieder daar toe te meerder Ie animeeren,
het cattoen, welk tot die wevery benoodigt en hier somlyds
schraal te bekomen is, 's Comps weegen aan een iegelyk, daar toe
versoek doende, teegens civile prysen verstreckt, mitsgaders
ook van de lyvvaalen, alhier aangemaakt wordende, zodanige
zooi ten, als van 's Comp s gading zullen wesen, 't zy voor
Neederland of deeze gewesten, tegens behoorlyke prysen
g'accepleerd werden.

3. Geen araks branderyen mogen ergens binnen dese stad
ofte jurisdictie van dien opgeregt werden buylen speciaal verlol
dezer regeering, schoon ook aan het hepaalde getal van twintig
stuks verscheyden kwamen te ontbreeken, en zulks op straffe
van demolitie en verbeurte van twee hondert rds daar
en hoven ten behoeve van de diacony armen.

4. De araks branders zullen vryheid hebben om te stooken,
wanneer hel hun oirhaar dunken zal, mits ieder hrandery,
't zy die stoken of stil staan, maandelyks twee leggers voor
recognitie aan de Comp6 opbrengen en zy zich, ten opzigte der
leverantie, voor betaaling onderwerpen de jongste schikking
dezer regeering by resolutie van den 7en May 1765 of
zodanige nadere, als ze in der tyd mogte goedvinden te
maken, op poene van arbitrale correctie.

5. Alle araks branders zullen in 't begin van de maand,
uyllerlyk voor den 6en

, van den ontfanger generaal hunne
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permissie briefjes moeien haaien, op poene van een lion-
dert rds

.

6. De araks branders sullen bunne stoepen en ook de berm
der graften, als mede de straaten, niet mogen belemmeren mei
syroop backen of balys, mitsgaders ander, groot of klein vaat-
werk, maar deselve daar van vry, schoon en suyver houden,
mitsgaders geen brandhout voor haare branderyen mogen
opstapelen, verder dan de breedte van haar liedcr erf toelaat
en ook niet nader aan de huysen dan op de distantie van
derthien voeten, te rekenen van de rollaag, leggende voor
't plavuisel der straat voor haare stoepen, lusschen 't gemelde
brandhout nog open latende een gang van ses Ilynlandsche
voeten om daar door, in cas van brand, aan het water te konnen
komen, en waarom ook die zelfde gang opening regl over de
voordeuren van de araks branderyen zal moeten komen en daar
op correspondeeren, op poene, dat het brandhout, dat anders dan
op voorsz. wyze opgestapeld bevonden werd, mitsgaders alle groot
en klein vaatwerk, 't zy vol of ledig, ten behoeve van 't armhuys
verbeurt gemaakt en de syroop backen en balys, 't zy vol of
ledig zyn, ten koste der eygenaars zullen afgebroken werden.

7. Hel inbrengen van arak van cenige buylen plaatsen, 't zy
voor reekening van araks branders ofte anderen, blyft geinterdi-
ceert, op verbeurte van deselve,. te verdeelen, de helfle voor
den aanbrenger, een vierde voor de Comp e eu een vierde
voor den officier, die de calange zal doen, boven zodanige
correctie, als den regter zal oordeelen te behooren.

8. De araks brandery te Samarang slegts toegelaaten
werdende tot de binnenlaudsche consumtie op Java's Oostkust,
zal den verkoop uit deselve alleen by de kleyne maal mogen
geschieden en, by agterhaling van Samarangse arak in leggers,
aamen of ander vaatwerk, door den eygenaar sodanig verkogt
synde, zyn privilegie gereekend voor onmiddelyk vervallen,
onvermindert de confiscatie van hel aglerhaalde, als by 't voor-
gaande articul is gezegl, en de vier voudige waarde daar en
boven, te verbeuren ten behoeve van den officier, die de
calange doel.
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9. Tot voorkoming van alle onbehoorlykheeden omlreml de
drukkery zal over deselve, gelyk reeds zeederl eenigejaaren in
gebruyk is geweest, allhoos een lid uyt den agtbaaren Raad
van justitie dezes casleels of ander gequalificeerd niinisler
door de regeering aangesteld werden tot censor.

10. Die, ofschoon van syn departement alleen is liet oog te
houden op de slads drukkery en zyn gezag zig eygentlyk ook
maar over deselve uylstrekl en de casteels drukkery daar en
tegen sorteerd onder den eersten secretaris deser regeering,
egter ook, om de lastigheyd van de laatstgemelde bediening
niet te vermeerderen, zal visie neemen van alle boeken en
papieren, den dienst of het belang van de Comp 1' niet concernee-
rende, welke in de casteels drukkery ter persse werden gebragt
ten dienste van particulieren, die hem, even als de dood briefjes
en alles, wat in de stads drukkery gedrukt werd, niets uytge-
zondert, na dat de derde of laatste proef nagezien sal syn,
zullen moeten werden gepresenteerd om gerevideert te werden,
ter onlwaaring of daar in iels onbetaamelyks werd gevonden.

11. En sal hy in dorso van sodanig gerevideert exemplaar
voor gesieti moeten leekenen en het zelve zodanig den drukker
weder ter hand slellen ter zyner decharge, in cas daar by
iets onbetamelyks mogte gevonden werden, waar over hy
niet, maar den censor aanspreekelyk zal weesen.

12. Zullende gemelde censor in opzigte der catalogussen
van Ie verkopene hoeken wel letten, dat daar op niet gesteld
werden zulke werken, die weegens haaren ergeilyken of
lasterlyken inhoud volgens 's lands wetten verboden of als de
sodanige uyt haaren titul kenbaar zyn en, die vindende, ten
eersten uyt of door te haaien en daar van zyn Edelheyd, den
heere Gouverueur Generaal kennisse te geeven, om vervolgens
door beuls handen verbrand ofte andersints daar meede naar
de wetten van den lande gehandelt te werden.

13. Gelyk ook, dat daar by niet werde gesteld eenige
manuscripten, den dienst of het belang van de Comp e con-
cerneerende; maar, desulke daar op vindende, mede ten eersten
te royeeren en daar van, als vooren, mede kennisse geven,
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len eynde deselve ler secretary deser regeering onder een
behoorlyk regisier kunnen ovcrgebragl werden.

14. De censor zal ook zorge dragen, dat alles, liet geene
met opzigte tot de drukkeryen by deze regeering successive,
zo by 't reglement op de begravenissen en dies ampliatien, als
andersinls, is gestalueerd, behoorlyk in agt genomen werde.

15. Die bet privilegie der stads drukkery beeft, zal alleen
en met uytsluyting van ieder een mogen drukken de
almanakken, in sodanig formaat, als hy zal begeeren, mits
daar van bet benodigt getal of 24 p' van de eerste zoort
ter secretary deser regeering overbrengende, om aan den
heer Gouverneur Generaal en de heeren Raaden van India,
nevens de secretarissen, besorgt te worden; sullende niemand
dan gemelde stads drukker bevoegl zyn deselve te drukken
of ook na te drukken, op poene van rds 100, te verbeuren
ten behoeve van de diaoony armen.

16. En zal niemand alhier ook mogen aanbrengen, invoeren
of verkopen eenige vreemde en elders gedrukte almanak-
ken, op poene van confiscatie derselve.

17. Des gelyks is bet aan de stads drukkery alleen geper-
mitteerd de vooren genoemde doodbriefjes voor particulieren,
't zy Comp9 dienaaren of burgeren, te mogen drukken,
met uytsondering noglhans der doodbriefjes van de heeren
der hooge regeering, die door den drukker van 't casteel
gedrukt sullen mogen werden.

18. Daar en boven competeert den drukker van de stads
drukkery alleen het drukken van alle zoort van communicatie
brieven voor particulieren, geene leden van de regeering zynde,
item alle gedigten, biljetten of bekendmakingen, kerkbriefjes
en diergelyke, 'tzy voor Comp s dienaaren, burgeren of andere
inwoonderen, in zo verre geene relatie lot Comp s dienst hebben.

19. Hel drukken der catalogussen zal daar en teegen vry
staan, zoo wel aan den drukker van 't casteel, als van de
stad, na dat ieder zig aan den eenen of den anderen geneegen
is te addresseeren of dien penning te gunnen.

20. Daar en tegen zal het jaarlyks naamboekje van Comp'
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dienaaren, enz. alleen door den drukker van 'l casteel moeten
gedrukt en daar van een getal van vier en twintig of meer
exemplaaren ter secretary deeser regeering besorgt worden,
zullende aan gemelde drukker vry staan om daar van zo veel
nog boven gemelde getal te drukken, als hy oordeelt te kunnen
debiteeren, en welker verkoop en versending alleen aan denselven
verleent word tot een middel van bestaan.

21. Verder zal alleen de drukker van 't casteel mogen
drukken alle placcaaten, biljetten, ordonnantien, lysten derretour
scheepen, enz., de dienst der Compc of deze stad en colonie
betreffende, en daar van, in zo verre daar toe qualificatie van
den heer Gouverneur Generaal zal hebben erlangd, na opgave
van het benoodigt getal ter generale secretary, deselve publyk
voor zyne reekening en behoeve verkoopen, om daar van al
meede een middel van bestaan te vinden ; zullende het papier
daar toe aan den selven afgegeven werden om, het geen voor
hem ten verkoop werd g'employeert, met een capitaal advance
betaalt te werden.

22. De drukker van de stads drukkery is verpligt zorg te
dragen, dat by althoos van goede letters, in zoorl, en al het
geene tot de drukkery behoort, behoorlyk voorsien zy.

23. De drukkers zullen, yder in 't geen hen competeert,
zig moeten schikken, zoo omtrent de letters, de uytgestrektheid
in het drukken, het getal regulen op een blad, als andersinls,
na de verkiesing en begeerte der geene, die geneegen zyn iets
by haar te laaten drukken, en mede in 't afeysschen van
't drukloon alle civilileit en redelykbeid gebruyken, op dat
het geen tot privilegie aan deselve gegeven is, niet slrekke tot
ongemak off prejudicie, dan wel tot een belasting van het
gemeen, blyvende alle opkomende disputen dien aangaande
ter decisie gedefereert aan den censor der drukkery.

24. De drukkers, zo wel van 't casteel, als de stad, zullen geene
schriften, de godsdienst betreffende of daar toe eeniger maten
betrekkelyk, mogen aanneemen te drukken, veel min werkelyk
ter drukpersse te brengen, ten zy hen al vooren gebleeken
zy, dat daar toe door dese regeering licentie verleend is.
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PUIAAT-BOEK DEEL IX. 30

25. Hel. getal dor hroodhackeryen binnen deese stad en
dies rcsorle bepaald zynde op derlhien,-die daar toe door deese
regeering gepriveligeerd en volkomen loereykende zyn, zo zal
niemand buylen deselve vermogen een brood, kwee, ireltack of
besclmyl, krakelingen of ander klein geback te bakken om te
verkoopen.

26. Gelyk ook Scheepenen daar toe niemand consent sullen
mogen verleenen, die geen wettige bezitter van zodanige
t,r epriveligeerde hroodbakkery is.

27. De wille, zo wel als tarwe brooden van een dubbelde
sluyver moeien, gebakken zynde, houden ieder el ff oneen en
die van 4 stuyvers twee en twintig oneen.

2S. Den geene, wiens brood te ligt bevonden werd, zal,
boven verbeurte van het selve, vervallen in een boete van
vyf en twintig ryxd s voor de eerste, vyflig voor de tweede
en bonderl, voor de derde reyse, ten behoeve van den officier,
die de ealange doen zal, mitsgaders daar en boven arbilralyk
aan den lyve ofte andersinls swaarlyk gestraft werden, naar
vereysch en bevinding van zaken.

29. En, ten eynde alle fourberien in deese te beter geweerd
werden, zal den Ualliuvv, nevens gecommitteerde Scheepenen,
ten minsten eens ter maand de ronde moeten doen en bet
brood visiteeren.

50. De bakkers vermogen geen ander als bruyn of coely
brood door hunne lyfeygenen langs lleeicn weegen, ook hier
en daar op de hoeken der slraaten, enz. laten verkoopen, op
poene van vyf en twintig rd' boete ten behoeve van den
officier, die de ealange doen zal.

51. En zal ieder bakker gehouden en verpligt syn's maan-
delyks van de Comji' Ie neemen drie lasten tarwe legen vyf
en seventig rds het last, mogende die betaaling egter geschieden
met 25 procento aan koopere duylen, mits daar van vyff
procenlo aan den cassier goed doende.

52. Metzelaars en timmerlieden, eenig werk aangenomen
hebbende Ie maken, sullen het zelve niet vermogen aan een
ander te besteeden, op rd s vyf en twintig boete; veel min sullen
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deselve hun aangenoomen werk mogen verlaaten, voor en al
eer 't zelve voltooyd zy, ten waare by gebrek van materiaalen,
als wanneer tot kosten van den eygenaar sullen mogen ledig
gaan, mits dat denzelveu allyd ten minsten drie dagen te
vooren van 't aanstaande gebrek sullen gehouden weesen te
waarschouwen.

53. De doodkisten makers sullen voor de doodkisten niet
meer in reekening mogen brengen of vorderen, als:

voor die tot het lyk van een volwassen persoou, met schroeven,
panneelen en lysten, vyf en twintig rd 9

;

item sonder schroeven, twintig rd";
en voor onvolwassen naar advenant;
voor baye kisten van dikke, alleen glad geschaafde plan-

ken , met een enkelde lyst aan het deksel, ses ryxdaal-
ders;

en van dunne of gemeene planken, drie rd s ;

op verbeurte van vyflig rd", voor die meerder zal g'eyscht
of ontvangen hebben, ten behoeve van den officier, die de
calangc zal doen.

54. 'sComp s dieriiiaren binnen dese stad en dies jurisdictie
mogen geene vaatwerken ten dienste van de burgery ofte andere
bysondere persoonen maken, als blyvendc het kuypers ambagl
in zo verre voor de burgers en ingeseetenen alleen open-
gesteld.

55. Niemand zal verpligl syn ongeëykt vaatwerk te accep-
teeren ; dog, zulx doende, zal by zig moeten getroosten, indien
hy omtrend de maat of groote van de fust bedrogen werd,
behoudens egler zyne actie van schadeloos stelling op den
bedrieger.

56. Lyfeygenen zullen geene kleedermakers of snyders
winkel mogen houden of eenig ander amhagl als baas
oeffenen.

57. Omtrend de markten, winkels, kraamen en andere
neeringen, in dese niet speciaal aangeroerd, zullen de jaarlykse
paglconditien door een iegelyk moeten werden in agt genomen,
even als of in desen waare ingelyft.
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KEUREN OP 'T BEESTIAAL, MES GEBRUYK
EN WES MEER.

1. Geen wyfjes van buffels, koebeesten off lammeren, die
ter voortteelinge nog bequaam zyn, zullen mogen geslagt wor-
den, op poene van Ihien rd s boete ten behoeve van den offi-
cier, die de calange doen zal, waar op den keurmeester en
opsiender van 't beestiaal in 't bysonder reguard moeten slaan
(Placaat 6 April 1752 en 15 December 1754).

2. De keurmeester zal voor het visiteeren genieten, als:
van een hoorn beest, buffel of schaap 6 sluyvers;

» » kalf of hert 5 »

» » bok 2 »

3. De verkoop van buffels zal mogen geschieden aan de
fortresse Tanjong Poura, Tangerang en Meester Gornelis, dog
nergens anders op ongepermitteerde plaatsen, onder wat voor-
wendsel het ook syn mogte, mits dat van den verkoop derselve
door den opsigter van 't beestiaal, voor zo verre de marktplaats
te Meester Comelis betreft, en voorts door de commandanten
van de gemelde forlressen Tanjong Poura en Tangerang, behoor-
lyke aanteekening gehouden en ieder beesl, aldaar indiervoegen
verkogt werdende, naar betaalinge van een quart rd r voor
's Heeren geregtigheid, met zeeker merk op de heup gebrand
werde, zodanig, dat men 't jaar en de maand, in dewelke
verkogt zyn, zal kunnen zien (Placaat 17 April 1750 en 13
December 1754).

4. Wanneer dierhalven by iemand een gestooien of een vrye
buffel, die niet op de markt in maniere voorsz. verkogt is,
gevonden werd, zal denselven, sonder verschooning, gestraft
werden als een buffel dief.

5. Dog sullen daar en teegen die geenen, welke ongemerkte
of ongesjaple buffels, reeds voor lange ingekogt, op hunne suyker-
moolens of landeryen zyn hebbende, 't zy eygenaars of huurders,
gepermitteerd weesen om, tot hun eygen gemak eu meerder
gerustheid, een iegelyk zyne buffels met een byzonder brand yzer,
na syne keus, op den heup te mogen merken, mits van zulk een
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kenteeken en 't gelal der buffels, die yder in eygendom off
onder zig lieeft, een dislincte opgave doende aan den gecom-
mitteerde tol de zaken van den inlander, die, mei behulpvan
den opsigter van 't heestiaal, verpligl sal weesen daar van te
houden pertinente noliLie; met decse bepaling egter, dat zulks
begreepen werd alleen met betrekking tot de auykermolens
en landeryen, binnen en niet btryten de evengemelde post™
Tangerang en Meester Cornclis, mitsgaders de rivier de Marende,
gevonden wordende, alzo in verder op geleegene landen den
verkoop dier animalen geschieden moet ten overslaan van het
hoofd of den regent van liet district, alwaar zulks voorvalt, die
dan daar van ook behoorlyke aanleekening sal moeien houden
en aan de koopers dier beesten, naar betaalingc van hoven
gemelde geregligheyd, ter hand stellen een briefje, waar in de
naamen van den reglen kooper slaan geêxpresseert,om in liet
afbrengen vertoond te werden, op poene, dal die hier teegen
handeld, zal werden geeorrigeerl mei zoodanigepoenaliteit, als
hier boven staal aangehaald.

6. Den tommagong van Krawang hlyfl voorbehouden het
regt om met zyn omhols de betrapt wordende buffel dieven,
len overslaan van den commandant der vesting Tanjong I'oura.
tot de ketting te verwysen, gelyk mede aan de regenten der
Preanger landen en van Tjanjoer, mits daar van ten eersten
kennisse gevende aan hen heer Gouverneur Generaal.

7. Tol een heelere bereyking van dit oogmerk mogen de
leertouwers, niet alleen geen vellen of huyden van geslagte
buffels kopen, die ongebrand of niet gesjapl zyn. maar zyn
ook, op verbeurte van hondert ryxd* ten behoeven van den
officier, die de calange doet, verpligl zodanig een, die een
buffels vel, dat ongebrand is, te koop presenteerd, te saiseeren
en aan den Baliiuw of Landdrost met het ongebrande of onge-
merkte vel, ter overluyging van den verkooper, over Ie leeveren,
om teegens denselven te procedeeren als leegens een effecle
buffel dief.

8. Geen onbekend persoon mag een of meer buffels te
koop brengen, dan geassisteert synde van een of twee bekende
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persooneu, om getuygenis Ie kunnen geven, dat het heest of
de beesten, die denselven te koop brengt, geensints ges(ooien
syn, insgelyks op poene van by het tegendeel als een buffel
dief te weiden gecalangeert.

KEUREN OP DE BRANDSPUYTEN, BRAND BLUSSCDEN
EN WES MEER.

1. In ieder der vyff blokken van de stad moeien gereed gehou-
den werden Iwee slang hrandspuyten, sulks, dal het getal dcrsel-
viT iu bet geheel zal moeten beslaan in Ihien stux, dewelke alle
met goede en bequame waterslangen voorsien moeten weesen;
zullende hy ieder spuyt moeten gevoegd werden ten minsten
twaalf der voorschreeven waterslangen, met en henevens een
gelyk getal mamirings, ieder van vyftig voeten lang, dewelke
op den anderen konnen geschroefl, mitsgaders gemaakt zullen
moeten werden, namenllyk: de slangen van vier en de mami-
rings van twee duhheld zeyldoek, dat van binnen met wasch
hesireeken is; waar en boven by yder spuyt zal moeten wesen,
niet alleen een andere spuyt, die men den aanvoerder noemt,
nevens de behoorlyke suygers, daar toe geboorendc, maar
ook nog, huylen den voormelde aanvoerder, twee perspompen,
zoodat ieder spuyt op sig selve sal moeten bestaan uyl drie
pompen, ounue, wanneer er brand komt Ie ontstaan in een
huys, dat verre van hel water afgelegen is, met «les Ie meer-
der aandrang hel water van de een e pomp in de andere te
kunnen overpompen (Ordonnantie lö September 1759).

2. Ten welken eynde voor de Oostzyde van de groolc
rivier, de blokken, gemerkt A, B, G, D, E, F, Q N° 1 en Q
N° 2, S N° 1 en S N° 2C (onder het welke begreepen syn
de Oostzyde van de groole rivier van de Amsterdamsche gragt
af tot de Middelspunt brugge toe, de Heere straat, de Prince
straat, de Tygers gragt, te reekenen van de Amsterdamsche
tot de Leeuwiune gragt toe, de Kaymans gragt, insgelyks van
de Amsterdamsche tot de Leeuwinne gragt toe, de Groene
gragt, de Jan Vermander straat, de wal tegen over de pun-
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ten Middelburg en Delft, de Zuydzyde van de Amsterdamse
gragt en de Noordzyde van de Leeuwinne gragt aan de wal)
aan het Oost eynde van opgemelde Jan Vermander straatje
g'extrueert is een spuyt huysje, waarinne bequamelyk twee
brandspuylen, met derselver toebehooren en verder brand
gereedschap, het geene hier na zal werden opgenoemt,
geborgen werden (Dito).

3. Dog de twee brandspuylen en verdere brandgereed-
schappen, die voor de Oostzyde van de groote rivier g'employeert
zullen werden in de blokken, gemerkt G, H, J, K, L, Q, n° 5
en Q, nu 4 (in zig begrypende de Oostzyde van de groote
rivier, van de Middelpunts brugge af tot aan de Diespoort toe,
de Nieuwpoort straat, het Hospitaal straatje, hel Zuyder en
Noorder Kerk straatje, het Stadhuys pleyn, de Tygers gragt,
van de Leeuwinne gragt aff tot het Zuyd eynde toe, de
Mallebaarsche gragt, het ambagts quartier, het Quartier straatje,
de wal over de punten Gelderland, Catzenelleboge en Orangie,
mitsgaders de Zuydzyde van de Leeuwinne gragt), zullen
bequaamlyk moeten bewaard en geborgen werden in het
voorschreeven ambagts quartier, in een plaatse, daar toe expres
geapproprieert (Dito).

4. En zullen wyders de twee brahdspuyten, nevens de verdere
brandgereedschappen, gehoorende tot de Westzyde van de
groote rivier, in de blokken, gemerkt A, B en C (in het welke
te vinden syn de wal tegens over de punten Zeelandia,
Nassauw en Diest, de Renocheros gragt, van de Uytrechtse
straat af tot aan het Zuyder eynde toe, de Jonkers gragt, insge-
lyks van de Uytrechtse straat tot aan het Zuyder eynde, de
Westzyde van de groote rivier, van de Middelpunts brugge
tot aan 't Zuyder eynde en de Zuydzyde van de Uytrechtse
straat), geplaatst en bewaart worden in 't spuythuysje, het welke
ten dien eynde gemaakt is by de Middelpunts brugge (Dito).

5. Gelyk dan inselvervoegen aan de Westzyde van de
groote rivier, voor de blokken, getekend D, E en F (waarin
begreepen syn de wal tusschen en over de punten Vriesland
en Uylrecht, de Renocheros gragt, van de Maleydscbe gragt
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tot de Uytrechlse straat, de Jonkers gragt, mede van de
Maleydsche gragt tot de Uytrechtse si raat, de Westzyde van
de groole rivier, van de Middelpunts brugge af tot aan het
Noorder eynde toe, de Zuydzyde van de Maleydsche gragt
en de Noordzyde van de Uytrechtse straal), de twee brand-
spuylen en verdere hrandgereedschappen syn geborgen in een
spuythuysje, staande aan de voorschreeven wal, schuyns teegens
over de punt Vriesland (Dito).

6. Maar zullen de brandspuyten en verdere hrandgereed-
schappen, gehoorende tot de blokken aan de Westzyde van
de groote rivier, gemerkt G, H, J, K, L, M, N, O, P en Q
(waarin leggen de wal tegens over de punten Groningen,
üveryssel, Zeeburg en Kuylenburg, de Javaanse gragt, de
Chineese gragt, de Renocheros gragt, van de Chineese gragt
af tol de Maleydsche gragt toe, de Jonkers straat, het Vierkant,
de equipagie werff en de Noordzyde van de Maleydsche gragt),
geborgen worden op de voorschreeven equipagie werff, op
een aparte plaals (Dito).

7. En zullen voorts in de opgemelte spuythuysjes, mitsgaders
in het quartier en op de equipagie werff, !>y ieder twee spuyten,
op zodanige wyse, dat deselve voor het bederf, so veel mogelyk,
bewaart blyven, steeds moeten te vinden syn 500 leedere brand-
emmers, 12 stuks brandzeylen, 4 p 8 trossen of ander diergelyk
touwwerk, 8 opgeslage lynen, 6 kerfbeylen, 8 bossen marlynen,
50 Javaanse dammers, buyten en behalven de brandhaaken,
3 houten ladders, zo lang als deselve vallen konnen, voorsien
met behoorlyke weerkeren en 6 bamboese ladders, als: 2 van
35, 2 van 30 en 2 van 25 voeten lang, welke haken en ladders
onder de afdacken van voorsz. spuythuysjes, item in het quartier
en op de equipagie werff, ter plaats, daar zulx het beste
geschieden kan, zullen moeten opgehangen en bewaart, mits-
gaders de voorsz. brandzeylen op de equipagie werf, dog daar
en tegen de hier vooren gemelde waterslangen en mamirings,
met haare koopere schroeven en bussen, in het quartier ge-
maakt en gerepareert werden (Dito).

8. Om alle confusie en vermenging voor te komen en om
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lo lielctU'ii, dat, wanneer meer dan twee brandspuiten met
derselvcr verdere brandgereedscbappen toL hel blussen van
brand trehruykt zyn, niet op een verkeerde plaatse gebragt,
maar alles wederom geborgen worde, daar hel weesen moet,
zo sullen de respective spiiylhuysjes, spuylen, emmers, baken
en ladders, tol gemelde spiiylhuysjes geboorende, als mede de
plaatseri in 't quarlier en op de equipagie werff, nevens de
brandgerecdschappen, aldaar Ie vinden, met nummers onder-
scheiden werden, ten welken eynde 't spuythuysje beooslen
de groote rivier, in de blokken A, B, C. I), E, F, G, n° 1 en
Q, n° 2, S, n° 1 en S, n° 2, met allede brandgereedscbappen,
die aldaar geplaatst zyn, exceplo de voorsz. touwen, slnk voor
sluk sullen moeien gemerkt werden met N° 1, milsgaders
die in het quarlier syn geborgen mei N ü 2, ilem hel spuyt-
huysje en de brandgereedscbappen, daar toe geboorende, te
vinden bewesten de groote rivier, in de blokken A, B en G,
niet N° 5 als meede het spuylhuysjc bewesten de groote
rivier, in de blokken 1), E en F, nevens de brandgereedsehappen,
daar toe gehoorcnde, met N° 4 en eyndelyk, die op de equipagie
werf zyn, met N° 5 (Dito).

9. En op dat alles wel ordentelyk hehandell werde, zo is
over ieder twee brandspuyten en de gereedschappen, die daar
by gevoegt syn, gesteld een brandiiieesler. dewelke 10l desselfs
bulpe sal moeten hebben twee noodhulpen of persoons 10l
assistentie, die ieder, nevens den heer president van Scheepenen,
den Baljuw en den brandmeester, sullen voorsien syn mei een
sleulel van de plaatse, daar voornoemde brandgereedscbappen
bewaard werden (Dilo).

10. Ten welken eynde als permanent brandmeester over de
spuyten en verdere brandgereedsehappen, gemerkt NM.werd
aangesteld den baas metselaar, in 't quarlier bescheiden, die tot
syne adsistenlie permanent sal hebben den baas der steen-en
beeldbouwers en de haas lootgieter, beyde mede in 'l quarlier
dienst doende (Dilo).

11. Gelyk insgelyks over de spuylen en brandgereedsehappen,
geleekend N° 2, als brandmeester bel opzigl werd loebel rouwt
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;i;ui den baas timmerman in 'tquartieir, dewelke tol synlwee
assistenten sal hebben den baas siuil en den baas kooper-
slager, beyde inselvervoegen in 't quartier bescheyden (Dito).

12. Zoo als meile lot brandmeester over de spuylen en
verdere gereedschappen, daar gehoorende, gemerkl N° 3, aan-
gesteld werd den baas smit op de equipagie werf, met
byvoeging van den baas der blokmakers en de mecsterknegt
der sinits, beyde op de voorschreeven equipagie werf te buys
boorende (Dito).

13. Inselvervoegen heeft over de spuylen en hrandgereed-
sehappen. onderscheiden mei noinmer 4, het opsigl den haas
zeylmaker van de equipagie werf, die tot syne twee assistenten
syn toegevoegt den haas kaarlemaker en den meesterknegt
der zeylmakers. beyde mede op de gemelde equipagie werf
beseheiden (Dito).

14. Eyndelyk is tot brandmeester over de spuyten en
verdere hrandgereedsehappen, gemerkt N° !5, verkozen den
baas timmerman van de equipagie werff, mitsgaders lot
desselfs twee assistenten den haas kuyper en de eerste
meesterknegt der timmerlieden, insgelyks beyde t'liuys hooiende
op meergemelde equipagie werff (Dito).

1!>. En op dat deVoorsz. brandmeesters geen gebrek komen
te hebben aan 't nodige volk, ominc door haar len tyde van
brand tot het blussen van dien ofte andersinls aan de brand-
spuylen en verdere gereedschappen gebruykt te werden, zoo
werd aan de brandmeesters der spuyten en hrandgereedsehappen,
geteekend N~u 1 en 2, toegevoegt hel volk, hel geen onder
haar en onder derselver assistenten, als werkhaasen, 'sComp s

weegen bescheiden is, mitsgaders aan den brandmeester der
spuyten, etc., gemerkt N° 3, de smits en blokkemakers van de
werff, nevens het schuyts volk van den onder-equipagiemeester,
item aan den brandmeester van N° 4, de zeylmakers en kaarte-
maakers, met het schuyts volk van den haas timmerman, en
aan den brandmeester van N° 5 de timmerlieden en kuypers,
alle mede op de werff dienst doende, henevens het schuyts
volk van den commandeur en opper-equipagiemeester; buyten
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en behalven dat ieder brandmeesier nog moet werden gerieft
met een brandspuyt besorger of brandspuytmaker (Dito).

16. Waar en boven de gemelde brandmeester, zoo tot het
aanvoeren der spuylen en verdere gereedschappen naar den
brand, mitsgaders het weder te rug brengen derzelve ter
plaatze, daar het behoort, als andersints, ieder sullen moeten
voorsien en bygesprongen werden mei een genoegzaam getal
swarte koppen, dewelke aan de brandmeester der spuyten
N° 1 en 2 uyt 's Comp* lyfeygenen, in 't quarlier bescheiden,
en aan de brandmeesters der spuyten N° 5, 4 en 5, uyt de
Mooren, op de equipagie werf dienst doende, door de geene,
die zulx incumbeerd, sullen moeten werden afgegeven (Dito).

17. Ende zullen als hoofden over de voorsz. 's Comp" lyf-
eygenen 't opsigt hebben den oppermandadoor en twee der
habielste ondermandadoors, in 't quarlier dienst doende, mits-
gaders over voornoemde Mooren den meesterknegt der kuypers
van de equipagie werff en twee der beqaamste sarangs (Dilo).

18. Over alle welke bediendens der spuyten; etc. nog werden
aangesteld twee opperbrandmeesters, namenllyk; over die van
N° 1 en 2 den fabrycq, mitsgaders over die van N° 5, 4, en 5 den
commandeur en opper-equipagiemeester, welke twee opperbrand-
meesters, onder het hooger gezag van den heer president van
Scheepenen en, by zyn Weledelens absentie, van den Balliuw,
niet alleen bet generaal bestier over de brandspuyten, etc. zul-
len hebben, maar ook voornamentlyk sorge moeten dragen,
dat alles in een goede ordre komt te blyven, mitsgaders de
gemelte spuyten en verdere brandgereedschappen in een com-
pleet getal gehouden en de gebreeken, dewelke daar aan door
de lyd en het gebruyk komen te ontstaan, ten spoedigsten
gerepareerd werden, met desen verstande noglhans, dat deze
reparatie omtrend de spuyten en verdere gereedschappen, die
in de drie spuythuysjes zyn geplaatst, ten laste van de stad,
mitsgaders de verdere spuyten en brandgereedschappen, die
in 't quartier en op de equipagie werf geborgen werden, ten
koste van d'Edele Comp8 zal moeten geschieden (Dito).

19. En op dat de respeclive brandmeesters, neevens der-
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selvers asislenten en de geene, die verder tot het blussen van
brand gehooren, behoorlyk met de spuylen zullen weeten om
te gaan, zullen de opperlirandmeesters sorge moeten dragen,
dat alle dezelve, met voorkennisse van den lieer president
van Scheepenen, om de drie maanden op plaatsen, daartoe
bequaam, in 't gebruyk en hanteeren der spuylen, nevens haar
toebehooren, onderrigt, g'excerceerd, in een wel geschikt ordre
verdeelt en yder zyn werk aangeweesen werden, omme aldus
ten tyde van brand met des te meerder vaardigheyd en bequaam-
heid, mitsgaders minder confusie, in staat te weesen de ont-
slaane brand te kunnen blussen (Dito).

20. Zoo als dan ook telkens by hel doen van voorsz. excer-
citie naauwkeurig zal moeten gelet werden op de gebreeken,
dewelke zig aan de spuylen en verdere brandgereedschappen
by die occasie komen te openbaaren; en zullen Scheepenen, voor
zo verre de blusch gereedschappen en de spuylhuysjes aangaan,
mitsgaders de opperbrandmeesters, voor zo verre dezelve in het
quartier en op de equipagie werf geborgen zyn, verpligt wee-
sen om te besorgen, dat zodanige gebreeken op het allerspoe-
digste en zo ras doenlyk verholpen en behoorlyk gerepareerd
werden (Dito).

21. By tyde van brand zal den heer president van Schee-
penen, gevolgl door de geregts bodens, item den Balliuw met
syn geweldiger en kaffers, hun moeten laten vinden ter
plaatse, daar den brand is; sullende de brandmeesters, nevens
de geene, die verder by dat werk gehooren, als dan promp-
telyk moeten uytvoeren en gehoorsamen het geene haar wei-
gemelde heer president sal komen te ordonneeren, dan wel,
by syn Edelens absentie, het gunt haar door den Balliuw, voor
zo veel de stad betreft, en door den Landrost, voor zo verre
de voorsteeden deser plaatse is concerneerende, zal werden
aanbevoolen (Dito).

22. Gelyk ook de hier vooren gemelde assistenlen en alle
de mindere, tot de spuyten en verdere brandgereedschappen
gehoorende, in het doen der voorschreeven excercitie en omtrent
het werk van brandblussen de brandmeesters gehoorsamen
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cn volbrengen sullen moeten hel geene haar door deselve sal
werden aanbevoolen (Dito).

25. Wanneer in hel een ol' ander blok binnen dese slad
brand koml te ontstaan, zoo zullen de brandmeesters van de
spuythuysjes N° 1, 5, 4, zo ras haar zulx ler kennissegeko-
men is, met haar adsistenten hun aanstonds met derselver
brandspuylen, verdere gereedschappen en onderhoorig volk
derwaarts moeten begeven; gelyk zulx, by absentie, ziekte of
tardance van een of meer der gemelde brandmeesters, door
yder der assistenten, sonder een moment te wagten, mede sal
moeten gedaan en mitsdien door ider van haar, sonder na
malkander te vertoeven, alle spoed aangewend werden om met
de spuyten, mitsgaders verdere gereedschappen en bet volk,
daar by gehoorende, het eerste by den brand te wesen, ten eyndc
dezelve zo ras mogelyk te blusschen; en zal. de geene, die het
eerste met zyne spuyten en brandgereedschappen zig by den
brand laat. vinden, een somma van vyf en twintig ré', mits-
gaders de tweede, die, invoegen voormeld, aldaar ler plaatse
komt, vyftliien ryxdaalders tot een premie genieten, dewelke
aan baar door Scheepenen zullen werden betaald (Dito).

24. En zullen als dan de brandmeesters der spuyten en
bluschgereedschappen, die op de equipagie werf en in liet
ambagls quartier geplaatst zyn, met derselver assistenten en
onderhoorig volk bun moeten vervoegen by haar bluschgereed-
schappen,. mitsgaders baar gereedbouden, zonder bun egter van
daar na den brand te hegeeven, dan alleen op de speciale
ordre van den heer president van Scheepenen ofte, by zyn
Eilelens afweesen, den Balliuw of de opperhrandmeesler, ten
waare den brand zeer dicht by voorschreeven equipage werf
of quartier ontstoken was, als wanneer de gemelde brand-
meesters dezelve mede ten eerste zullen moeten helpen blus-
sen; en zullen zy lieden met deze gereedhoudinge zo lang
moeten continueeren, lot dat zy ordre krygen om baar spuy-
ten en verdere gereedschappen weder Ie gaan hergen (Dito).

25. Gelyk meede by het ontstaan van brand in d'voorstee-
deu van deze stad, dezelve insgelyks, wanneer de occasie
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zig daar toe presenteerd, door de brandmeesters van de spnyl-
huysjes N° 1, 7> en 4, invoegen voormeld, zul moeten werden
gebluseht en die van de equipage werf en liet aiubagts quar-
tier haar in dier maniere gereed houden, als hier hoven gezegt
is (Dito).

26. En onime tot, het spoediger blussen van brand des te beter
in staal te zyn, zulicn stads weegen bohoorlyk door Scheepe-
nen moeien besorgt worden, dat op hel sladshuys niet alleen
drie hondert, maar ook in de kerken dcezer steede, item in
'l armen weesbüys, Chinees hospitaal en vrouwen tugthuys,
op sodanige plaatsen, als dat collegie zal vermeeneu, bewaard
en geborgen werden zo veel brandemmers, haken en ladders, als
van nul en dienst sullen werden geoordeelt omme in tyden
van brand daar van hel nodig gebruyk Ie kunnen hebben (Dilo).

•11. En op dal niemand, in welkers huys brand komt te
ontstaan, dcselve in den aanvang zoude Iragte te verbergen
om middelerwyle syne goederen Ie bergen en daar door syne
lranrcn in meerder gevaar te stellen, soo sal den bewoonder
van het huys, waar in den brand is ontstaan, gehouden syn
't eerst en voor alle andere den brand op straat overluyd uyt
te roepen en zulks op een boete van een hondert en vyftig
rd s

, ten behoeve van de stads werken voor de helft en voor
de wederhell'le voor den officier, die de calange zal doen (Dito).

28. De ratelwagts, by nagl brand binnen dese stad ontdek-
kende, zullen, nevens hel gestadig ratelen en uylrocpen van
brand, meede moeten uytroepen de plaats, daar deselve ontstaan
is. het welke door de verdere ratelwagts, zo ras sy zulx hoo-
ren en weetcn, mede zal moeten gedaan en gecontinueerd
werden, tot dal de voorsz. brand alomme sal wesen hekend
gemaakt: en zullen hoven dien de ratelwagts, in welkers quarlier
de brand is ontstaan, op hel allerspoedigsle, op poene van
arbitrale corcclie. daar van, so aan den heer president van
Scheepenen, den Baltiuw, als aan de brandmeesters en haare
assistenten kennisse moeien geeven, ten welken eynde aan haar.
by derselver aanstelling, door den secretaris van Scheepenen
een notitie van derselver namen en woonplaatsen sal worden
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gegeeven, omme in haar wagthuysje opgehangen te werden
(Dito).

29. De pligt der burger schultery in cas van brand is
onder 't hoofddeel van de burger wagt, etc, tot hun narigt
te vinden (Dito).

30. De Mahometanen, Chineesen en andere onchristenen,
van wat natie dezelve ook soude mogen wesen, sullen by nagt,
ten lyde van brand, in en omtrend haar buysen en logies
moeten verblyven, sonder haar na den brand te mogen begee-
ven, en zulx op verbeurte van vyf en twintig rds

, ten behoeve
der stadswerken voor de eene helft en van den officier, die
de calange zal doen, voor de andere helfte, ten waare den
brand in haare eygen of in de huysen van hare magen, vrien-
den of bloedverwanten of in haar wyk, daar zy woonaglig
zyn, ontstoken of overgeslagen was, in welken gevalle zy
van de beswaarnisse van dit articul werden g'eximeerd (Dito).

51. De wykmeesters der respective wyken sullen by tyde
van brand, om des te beeter het oog te hebben op de ingezee-
tenen van haar wyk, daarinne moeten verblyven en geduurig
door dezelve de ronde doen, op dat alles, zo veel mogelyk, in
rust gehouden werde (Dito).

32. Wanneer het gebeurd, dat door versuym of agteloos-
heid van iemand in desselfs huys brand komt te ontstaan, zo zal,
boven een boele van 200 rd', ten behoeve der stads werken
en half voor de officier, die de calange zal doen, de schade,
dewelke by daar door aan syn buuren, mitsgaders aan de
brandgereedschappen, die tot hel blussen van de brand gcbruykt
syn, heeft koomen te veroorsaken, door hem moeten goed gedaan
werden en zulks na geleegentheid van zaken, mitsgaders
goeddunken van den regter (Dito),

33. De geweldiger van den Balliuw, nevens desselvs kaffers,
binnen de stad en de geweldigers, nevens hunne kaffers van
den Landdrost, buyten de stad, sullen geduurende den lyd, dat
men bezig is den brand te blusschen, nauwkeurig moeten
oppassen, dal niemand op de slangen der brandspuylen komt
te treeden of dezelve aan stukken te snyden, maar zullen
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gehouden zyn om de geene, die zy bevinden, dat dit komen te
doen, dan wel iets anders werkstellig maaken, waar door
't gehruyk der spuylen belet werd, de facto moeten apprehen-
deeren omme, na bevinding van zaken, arbilralyk aan den lyve
en selvs wel met de dood gestraft te werden (Dito).

34. Zo ras er brand in de stad of in het casteel ontstaat,
zullen zig na 's Comps wapenkamer hebben te begeeven 't vrye
wagls volk, welk op het casteel en dies baracquen bescheiden
legt, zonder wapens, omme met de wapenkamers gezellen de
brandspuyten te bezorgen ter plaalze, alwaar eene dier ltaasen
zulx zal nodig agten (Ordonnantie 28 Augustus 1753).

35. En, wanneer de ambaglsgezellen, zo uyt 't quartier,
als elders, gekomen syn ter verdere redding der brandspuyten,
sullen voorsz. militairen zig direct wederom na hun beschei-
den post hebben te begeeven ter afhaaling hunner wapenen,
om voorts te marcheeren na de plaatse d'armes, welke hun
volgens guarnisoens ordres bekend is.

KEUREN AANGAANDE RYTUYGEN, PAARDEN
EN WES MEER.

1. Buy ten het geslalueerde dezen aangaande onder het
hoofddeel der somptuaire wetten zal, met hetrekking tot
dese sloffe, nog in agt genomen moeten worden, dat, hehalven
de heeren leeden deezer regeering, hare secretarissen en de
weduwen derselver, item de advocaat en water fiscaal, de Balliuw,
Drossaart, predikanten, zo der Gereformeerde, als Luytersche
gemeente, stads doctor en de leeden van Heemraaden, zo lang
zy in die amplen en collegien continueeren, en alle de geene,
die den heer Gouverneur Generaal verder, omeenige reeden
van noodzaakelykheid, mogte goedvinden daar toe schriftelyk te
qualificeeren, niemand eenig rytuyg sal mogen houden dan
onder hetaling van den volgende impost ten behoeve van
Heemraadens cassa, namentlyk:

oud-gouverneurs, raaden van justitie met haaren secretaris,
directeurs, commandeurs, opperkooplieden en de genen, die
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danr meede gelykstandig zyn, nis: den opper-equipagiemeester
majoors, l'ahryeq, baas (en eylande Onrust, fungcerende en
oud-Scheepenen, nevens haren secretaris, als mede do capilains
en rilmeesters, zo van de militie, als burgcry, oud-ofliciereii van
justitie en oud-opperkoopliuden rd" 40 : —

kooplieden en die daar mede gelykstandig zyn.
gelyk Weesmeesteren, liaaren secrelaris, commis-
sarissen van de bank en bank van leening, zo lang
in functie syn, vendumeeslcrs, ouderlingen, capi-
lains, luylenants, chirargyn majoors en schippers » 100: —

onderkoo|dicden en die- van gelyke qualiteyt zyn,
als: commissarissen van huwelykse zaken, den
vice praeses en den secretaris van Uordelmeesleivn.
chirurgyns der liuylen poslen, buylen- en binnen-
regenten der respectivc godsbuyzen en hospilaals,
inspecteurs der leprosen, procureurs, notarissen,
werkbaasen, diaconen in bediening, luylenants en
vaaudrigs van de militie, eerste klerken van de
respectivc collegien, daar onder ook begreepen,
die uyl kragte van haare functie genieten bet
onderkoopmans traclemeiil » 125 : —

burgers, die in hel collegie van Weesmeesleren,
Heemraaden en commissarissen van de bank gesee-
ten hebben • 125: —

boekhouders, assistenten en die daar mede gelyk-
standig syn, als: oppersluurlieden, krankbesoe-
kers, opper- en onderchirurgyns » 180 : —

alle burgers, sonder onderscheyd, in geen colle-
gie gezeelen liebhende » 200 : —

Christen en Mahometaanschc capilains, Chi-
neese capilains en luytenants » 150 : —

inlanders van minder aanzien » 200 : —

gemeene inlanders » 500 : —

wagen verhuurders, binnen de stad » 80 : —

» » buyten » » » 50: —

(Placaat 50 December 1704, 28 December 1729,19 September
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PIAKAAT-BOEK DEEL IX. 31

1747 en 50 December 1754, advertissemenl 3 April 1755
en -9 Juiy 1757, resolutie 5 Juny 1736, 26 Juny 1742, 10
January 1747, 7 December 1751, 7 May 1754, 24 February
1756, 5 Maart 1756, 8 February 1757, 3 Juny 1757,
10 February 1758, 24 July 1760 en 23 February 1762,
ordonnantie 25 Oclober 1746).

2. Die twee rytuygen met vier wielen heeft en daar van
te gelyk gebruyk maakt, zal dubbelde pagt moeten betaalen;
en niemand voor een ander op syn naam een wagen,
charet of chais houden, op poene van een hondert vyflig
rds boete voor den een en ander (Dito).

3. Alle weduwen en kinderen, sonder onderscheid, sullen
geconsidereert werden na de qualiteyt, die haare mannen
of ouders respective hebben bekleed, te weelen, zo lange
ongetrouwt of buylen dienst blyven (Dito).

4. Dog die geneegen syn voor haare kinderen kleyne wagens,
met een of twee paarden getrokken, te houden, zullen een
quart van de wagen-pagt moeien betalen; blyvende egter de
kinder wagentjes, door jongens getrokken werdende, daar van
g'exiineert en het vergulden, versilveren, schilderen of eflenheyt
derzelve bepaalt na de qualiteyt van haare vaders, op gelyke poe-
naliteyt, als voor de groote rytuygen hier onder is geslelt (Dito).

5. De chaisen met een paard, door wie dezelve ook gehouden
uioglen werden, als het geene persoonen zyn, die volgens arlicul
1 geheel vry van wagen-pagt syn gesteld, sullen veertig

ryksdaalders pagt 'sjaars moeten betaalen; en zal niemand,
wie hy ook zy, zelfs niet die van de wagen pagt, g'eximeert
zyn daar nieede in de stad te mogen ryden, maar deselve
doen lyden door de jongen, op verbeurte van vyf en
twintig nl s boete by het contrarie (Dito).

6. Chaisen mei twee paarden en vier wieleu blyven ber-
greepeu onder de wagens en ook ingelyker voegen de pagt
derzelver (Dito).

7. De fabrycq, opperkoopman zynde, en alle hogere gequa-
lihceerdens, na de regeering volgende, zullen sonder betaling
mogen houden agt trekpaarden, dog boven deselve maar
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een rypaard, buyten het hoofd der militie, die omtrend
de rypaarden niet bepaald is (Dito).

8. Maar alle mindere dienaaren en burgers sullen niet
meer dan ses paarden mogen houden; en die eenlyk rypaar-
den houden, 't geen een ieder werd toegelaten, absolut niet
meer dan ieder een, ongereekend de collonels, luytenant
collonels, majoors, de dragonder officieren en die van de
burger cavallery, dewelke, uamentlyk met opsigl tot de dra-
gonder officieren, het voor hun bepaalt getal en de burger
ritmeesters, in ampt fungeerende, twee, een oud-ritmeester
twee, den fungeerende luytenant een, oud dito een en de
mindere officieren ieder een en zo ook alle de burger ruyters ieder
een; en welke paarden der burger ruyters, even als die der voor-
melde officieren, zo dienaaren, als burgers, vry blyven van eenige
pagl, sonder dat iemand voor een ander een paard zal mogen
houden, op verbeurte van twee dondert ryxd" (Dito).

9. Maar van alle andere paarden, buyten die van evengemelde
officieren en burger ruiters, die iemand, 't zy dienaar of burger,
aanhouden lot trek- of rypaarden, ongereekend de geene, die
van de wagen-pagt bevryd is, zal aan Heemraaden of derselver
secretaris boven de wagen pagl nop moeien betaalt werden
vyf rd9 'sjaars vóór ieder paard; met desen verstandenogthans,
dat die niet meer dan een wagen houden voor twee paarden,
van deze impost g'excuseerd worden, en gevolgelyk, die voor
twee wagens den impost belaalen, ook vier paarden, vry van
de pagt, mogen houden; dog de wagen verhuurders werden voor
ieder wagen drie paarden sonder helaaling geacrordeert (Dito).

10. De wykmeesteren, zo binnen, als buyten de stad, sullen
by de jaarlykse beschryving der inwoonderen, ook moeten
opneemen het getal der paarden, door een ieder aangehouden
werdende, waar omtrent alle aglerhoudendheyl van de eygenaars
der paarden op poene van een hondert rd9 boete werd
verbooden, moetende de wykmeesleren van hunne bevindingen
jaarlyks aan Heemraaden een aparte roll overgeeven (Dito).

11. De Mahometaanse of inlandse en Cbineese officieren,
tot luytenants inclusive, mogen, vry van pagt, ieder twee
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rypaarden aanhouden, dog geen meer, en de vaandrigs een
(Dito).

12. Maar de overige inlanders en Gliineesen, buytcn die in
het volgende arlicul gemelt werden, moeten de voormelde pagt
van vyf ryxd 8 'sjaars betaalen en de capitains der cam-
pongs dezelve opgeven met de namen der geene, die ry-
paarden houden, van de officieren, waar van de capitains, te
paard rydende en den heere Gouverneur Generaal ontmoetende,
van het paard sullen moeten gaan, dog voor leeden van
de regeering halt houden; maar alle mindere officieren en
gemeene sullen, so voor den heere Gouverneur Generaal, als
alle de leeden van de regeering, by rescontre op de weegen,
van het paard afstappen, op poene van vyftig rds hoete
voor de officiers en dat de gemeenen by den commissaris
tot en over de zaken van den inlander sullen werden afgestraft
ter zyner discretie (Dito).

13. De huurders, potias, mandadoors en schryvers op de
suyker molens, mitsgaders de geweldigers van de respective
officieren van justitie, de mandadoors van de afgeleegen landen,
item oppassers van den gecommitteerde tot en over de zaaken van
den inlander en de kaffers van den Landdrost, mogen ook vry
van pagt een paard houden, maar geenander zonder betaling,
waar over de wykmeesters buyten de stad en het platte land
het opsigt aanbevoolen werd (Dito).

14. Waar en boven ook nog aan een ider toegestaan werd
om zo veel paarden te mogen houden, als hy buyten de hier
vooren gemaakte bepaaling zal vermeenen benodigt te hebben,
mits voor ieder aangehouden werdend paard aan Heemradens
cassa betaalende vyf rds tot een recognilie (Dito).

15. En zullen alle voormelde imposten, op rytuygen en
paarden gestelt, moeten betaalt werden aan den secretaris van
Heemraden voor den laalsten January van ieder jaar, op poene
van, behalven de verpligte impost, nog eens het bedragen van
dien, gereekent na de classen, onder dewelke den contraventeur
zal gehooren, tot eene boete te verbeuren ten behoeve van
Heemraadens cassa (Dito).
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16. Werdende ten dien eynde elk en een iegelyk, die na
de voormelde bepaalingen 't opbrengen van wagen pagt subject
syn, gelast en aanbevoolen geen rytuyg aan te leggen of te
gebruyken, nog ook af Ie leggen, dan na dat alvoorens daar
van zal hebben kennis gegeven aan meer geciteerden secretaris
van Heemraaden, op poene van, by bet contrarie, almeede,
invoegen als boven, te zullen verbeuren een jaar pagtpenningen
(Dito).

17. Zonder dal iemand, intusscben of na dat de voormelde
tyd van betaaling sal verstreeken weesen, een rytuig willende
houden en bet selve overnemende van een ander, die den
impost reeds betaalt heeft, daar mede zal mogen volstaan,
neen, maar denselven zal gehouden weesen den impost als
boven, na maate van syn qualiteyl, op te brengen zeedert den
dag, dat hy rytuyg gehouden heeft (Dito).

18. En werden Heemraaden gequalificeert en geordonneert
om omtrent de onwillige belaalders, zo wel der pagt, als van de
voormelde boelens, met parate executie tot het aanhaalen en
confisqueeren van rytuygen en paarden, om uyt dies protedido
hy verkoop zulx te vinden; en voorts om van de eygenaars
het manqueerende, mitsgaders van feu ieder, dewelke weegens
collusie en 't gebruyken van rytuygen op eens anders naam,
dan wel deselve aan andere in gebruyk te geeven, zig suspect
komt te maaken van de voornoemde wagen pagt daar door
te fraudeeren, de nodige verantwoording te vorderen en, des
noods, 't zelve met eede voor haar collegie te doen purgeeren
(Dito).

19. Onderlusschen, dat, om de wagen verhuurders alle
geleegentheedeu lot 't fraudeeren van de voormelde impost af
te snydeu, dezelve gehouden zullen weesen hunne wagens en
chaisen, huyten de ordinaire sjapping van het onderstel met
het wapeu van Heemraaden en het jaar getal, waar voor betaald
is, nog aan de twee beneeden hoeken van derzelver agter
paneelen te doen beschilderen met de opgaande zon, die hel
wapen van 't evengemelde collegie gedeellelyk uytmaakt, en
teffens de zyde paneelen te merken mei de letteren van den
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eygenaar, mitsgaders te nummeren met een en dezelve num-
mers als het onderstel (Dito).

20. Kven zo zyn zy verpligt, wanneer een of meer van
het haar invoegen als even toegestaan getal wagens komt te
hreeken of huyten staat van gebruyk te geraken, alvoorens
een ander wageu in dies stede Ie employeeren, desweegens
kennisse te geeven aan den secretaris van het gemelde collegie.
die daar van aan syn president zal moeten rapport doen; als
sullende alle de wagens en chaisen, welke de wagen verhuurders
huyten de pagt en tot suppletie van de onbequaam werdende
in voorraad mogten hebben, door Heemraaden moeten vast
gelegt en zodanig aeseeureert werden, dat deselve, huyten
expresse permissie van <;edagte heer president of den secre-
taris voormeld, daar van jjeen gebruyk sullen kunnen maken
(Dito).

81. Waar en tegen zy lieden de vryheyd hebben hunne
wagens en chaisen te verhuuren, indiervoegen en aan wie zy
zullen goedvinden, mits dat voor derselve wagens by dag althoos
een jongen voor uyl zal moeten lopen met een stok en by
avond of nagt een met een dammer of brandend ligt in de
hand, op de verbeurte van vyf en twintig rd' ten behoeve
van den officier der justitie, die de calange zal doen (Dito).

22. Tot preventie der ongelukken door onvoorsigtigheyd
en brutaliteyt der koetsiers en inzonderheid die van de huur-
wagens, sullen twee rytuygen, elkander te gemoet komende,
wie er ook in gezeeten zy of de rytuygen toebehooren, en dus
zonder distinctie van persoonen of vragt, beyde moeten uyt-
halen, zodanig, dat zy aan elkanders regterhand blyven. en dat
op alle weegen binnen of huyten de stad, zo wel de dwars
weegen, als die naar of van de stad afleyden, suh poene van
eene gevoelige correctie voor de koelsiers. die daar omtrent
in gebreeke blyven, boven de vergoeding der schade, die daar
uyt mogte ontstaan, en de crimineele actie van den officier,
hy aldien er nog ongelukken door veroorsaakt werden, 't zy
tegen de koetsier of die het hem bevoolen mogte hebben
(Placaat 20 Juny 1766).
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KEUREN AANGAANDE PRAUWEN EN ANDERE
KLEYNE VAAHTUYGEN, DE PRAUWVOER

DERS EN WES MEER.

1. Niemand, 't zy vissehers oflc andere, geene uytgezon-
dert, zal na de klokke tliien uuren niet een prauw of ander
vaarthuyg de rivieren mogen op- of afvaaren sonder ligt by
haar te hebben, op poene van in begtenis gezet en als over-
treeders deser ordonnantie gestraft te sullen werden (Placaat
26 April 1622).

2. Niemand zal met eenige vaarlbuygen, hoedanig ook
genaamd, 't zy vrye lieden of d'Edele Comp e toebehoorende, de
boom mogen passeeren, 't en zy dat hy met het inkomen of
uytvaaren, op 't minsle aanroepen van de boomwagters of den
geene, die het opzigt aldaar bevoolen zy, aanlegge en de visite
gedooge, zonder zig zelven in eenige deelen daar teegens te
opposeeren, op poene, dal, Comp' dienaaren synde, te wer-
den gestraft met deportement van haare officie en confiscatie
van haare verdiende en t'gncd hebbende maandgelden ende vrye
luyden haar vaarlhnygen en ingelaaden goederen, voor d'Edele
Compe aangeslagen, verbeurende daar en hoven een amende
van twee hondert rd', V 3 voor d'Edele Compe

,
'/, voor den

fiscaal en i j3 voor den pagter (Placaat lo July 1655).
5. Niemand mag aan aankomende inlandsche handel vaar-

thuygen varen, voor en al eer het zelve hier ler rheede zyn
anker zal hebben laaten vallen off andersints binnen de rivier
wel vast ligt, op poene van confiscatie van bet vaarthuyg, waar
mede aan boord gevaaren sal zyn, en daar en boven een pecu-
nieele amende van twintig rd8

, een derde voor den officier, die
de calange sal doen, en 't resleerende voor de boomwagters
(Placaat 1 April 1659 en 5 January 1663).

4. 't Hoofd ofte de steenen kayen, ter weeder zyden der
rivier buyten de boom lot aan de tonnen in zee uytgebragt,
mogen niet beschadigt, nog de steenen verworpen, uyt haar
plaatsen versmeeten of andersints verminkt werden (Ordon-
nantie 4 November 1687).
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5. Want die bevonden werd deselve beschadigt ofte de
daar aan groevende oesters afgestooten te hebben, alschoon hy
geen steenen versmeelen of vervoert sal hebben, zal daar over
gestraft werden, Ie weelen: een vry ingeseelen, sonder onder-
scheyd van natie en qualileyl, hoven verbeurte van het vaar-
thuyg, met een boete van vyll' rdf, een vreemdeling na
discretie en onderscheyl van de moedwille of schade en een
lyfygen mei ses maanden ketting gang. (Dito).

6. Gelyke poenaliteyl word ook gesteld teegen de geene, die,
om haare vaarlhuygen in de rivier tegen de stroom op te
korten, eenige louwen nn de vooras, steenen sullen binden ofte
vast maken, insgelyks alschoon daar door de allerminste schaade
niet was veroorsaakt (Dito).

7. Niemand zal vermogen «enig klein vaartbuyg op ofte
over deselve steenen Ie baaien, om wat oorsaake 't selve ook
zou mogen wesen, op poene als boven (Dito).

8. Geene jonken, wangkans, jagten ofte andere groole, parti-
culiere vaarlhuygen, hoedanig die ook genaaml mogten zyn, zullen
vermogen Ie gaan leggen in de rivier, maar moeten, wanneer
niet op de rheede kunnen bh ven. in het doek agter het tol huys
schieten, om daar te lossen en tol haar vertrek te verblyven,
ten waare men, by occagie van al Ie grooten getal, eenige ordon-
neerde, na gedaane ontlossing weeder buyten de rivier, bewesten
dezelve te gaan leggen, om plaats voor andere, aankomende te
maken: zullende de vaarlhuygen, die te groot mogten zyn om
in het zelve doek te schieten, gehouden zyn buyten de rivier,
op zeekere, bequaame distantie te blyven en aldaar of op de
rheede ten anker te leggen, om aldaar gelost en geladen te
werden, alles ten eynde het uyt- en in vaaren van d'Edele
Comps chiampangs, chialoepen. boots, schuyls. enz., als meede
het uyt- en inschieten der particuliere handel vaarlhuygen,
die daar loe van den sabandhaar permissie hebben erlangt,
niet te bekommeren (Dito).

9. Binnen de distantie van 6 roeden buyten de Itoven barni sul-
len geen particuliere vaart uygen mogen leggen ofvastgemaakt wer-
den, op poene van thien rd' of andere arbitrale correctie (Dito).
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10. De Javaanen is om gewigtige reedenen verbooden met
haare vaarthuygen, groot off kleyn, binnen de boom te schieten,
op verbeurte van deselve en sodanigc verdere straffe, als zal
geoordeelt werden nodig te weesen, uylgesondert alleen de vis-
schers, die toegelaten werd haar visch aan de markt te bren-
gen en te verkoopen, mits dat ze terstond weder moeten
buylen schieten, mede op de voorsz. poene (Dito).

11. In de casleels en stads grachten sullen by nagtgeen
vlotten van balken, planken ofte hamboesen mogen blyven leggen,
op verbeurte van deselve (Dito)

12. Van gelyken werd verbooden eenige vaarthuygen, groot
of kleyn, binnen de stad op de wal te halen, om vertimmert,
schoongemaakt ofte gebrand te werden, anders dan in hel
voorsz. doek en ter sodanige plaatse, als haar lieden daar toe
by den havenmeester telkens sal werden aangeweesen, aan den
welken zy lieden haar dan in sodanigeu gevalle zullen moeten
'addresseeren, op de verbeurte van drie ryxdaalders (Dito).

13. Niemand zal de bruggen van de slad mogen gebruyken
om de masten van eenig 'sComp* of particulier vaarthnyg
uyt of in te zetten, op een gelyke amende van drie ryxd s en de
schade te vergoeden, die daar by zal zyn geschied (Dito).

14. In de gemeene wateren, zo buyten, als binnen de stad.
sullen geen vaarthuygen mogen in de grond leggen: en, wanneer
iemands vaarthuyg door ongeluk van schielyke leccagie, swaaren
reegen of andersints quam te zinken, zo zal de eygenaar het
zelve terstond, ten minste binnen 24 uuren, den havenmeester
moeten bekend maken en te gelyk doen blyken van synaangewend
devoir om het zelve zonder eenig uytstel weder driftig en boven
water te krygen, op een boete van 3 rds en, by langer versuym,
na dat hy van den havenmeester daar toe zal geinsinueert
en gewaarschouwt weesen, op verbeurte van het vaartuyg; dog.
zoo den eygenaar van zodanig vaartuyg niet te vinden mogte
syn, sal het selve vaartuig door den havenmeester werden aange-
slagen, verkogt en dies provenue in 'sComp8 cassa getelt om,
by opkomst van eenige eygenaar, indien men 't goedvindt,
afgegeven te werden (Dito en resolutie 14 September 1753).
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IS. De nakominge van het geordonneerde in de even voor-
gaande thien paragraphen werd bysonderlyk bevoolen aan de
zorge en toezigl van den havenmeester, ten wiens behoeve
dan nok alle de vonrschreevene boelen geappliererl zullen
werden; en, ingevnlle over dezelve questie quam te vallen,
zal de decisie staan ter kennisse en judicalure van commissa-
rissen van kleene geregts saaken, om de plano en buyten
figuur van proces afgedaan te werden (Ordonnantie 4 Novem-
ber 1687).

16. Geene particuliere vaarthuygen, zo wel van Nederlanders,
als Chineesen, Martlykers en andere, zullen aan de chiampangs
van de Comp", welke gebruykt werden tot het lossen en laden
der scheepen, mogen vaaren ofte komen, het zy in zee, binnen
de rivier of in de casteels of stads gragten, by dag ofbynagl,
onder wat pretext het ook zou mogen weesen, op verbeurte
van de vaartuygen ende verdere correctie, naar geleegenlbeyd
van zaken (Dito).

17. Het volk van de voorsz. chiampangs zullen ook niet
vermogen eenig particulier vaarluyg aan haar boord te laten
komen, op poene van deportement en andere, swaarder straffe;
werdende haar ook, op arbitrale correctie, geinterdireerl van
iemand, wie 't ook sou mogen weesen, eenig het minste parti-
culier goed in haare vaarthuygen over te nemen of daar meede
naar of van boord te varen (Dito en ordonnantie 7 July 1667).

11. En werd den havenmeester mede gequalificeerd om
niet alleen, zo wel als de advocaat fiscaal en andere officieren
van justitie, de bekeuring over dieveryen, gepleegd werdende
aan voorengemelde Compagnies chiampangs, te mogen doen,
maar ook in regten te mogen procedeeren tegens de contra-
venteurs, zo wel de geene, die de vaarthuygen toekomen ofte
gevoert hebben, als teegen het volk. op de chiampangs bescheiden,
die bevonden sullen werden eenig vaartuyg aan haar boort
gezien en het zelve niet verhindert te hebben (Dito).

19. Geen vaarthuygen sullen de vvagten op Anke, de Maronde
en Ansjol mogen passeeren, sonder alvoorens aan te leggen en
haar aan de posthouders behoorlyk aan te geven, op poene, dat
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op de overtreeders met scherp geschooten en zy ook boven dien,
na bevinding van saken, arhilralyk sullen gestraft werden; dog
den invaart van de rivier de Qua! werd aan elk en een iegelyk.
niet van Batavia komende, in het geheel verhooden, invoegen
den posthouder daar leegens behoorlyk sal hebben Ie waken
(Resolutie 3 September 1706 en 15 Maart 1765).

20. Gene booten, schuyten of andere, diergelyke vaartuygen
zullen des nagts binnen dese stad vermogen te verblyven, maar
alle. met 't sluylen van de boom of voor 7 uuren, gehouden
syn buyten deselve te schieten en naar boord te vaaren ; dog
zulx door eenige onvoorsiene inconvenienten niet konnende
werden g'effectueenl, sullen deselve als dan gehouden syn
haar verblyf te neemen aan of voor 'sComp' anker werff
(Placaat 6 Maart 1750 en resolutie 15 July 1784).

21. Insgelyks vermag de manschap, op alle de voorsz.
schuyten, booten en andere diergelyke vaarthuygen bescheiden,
haar 's nagts en l'onlyde, ter gemelde plaatse leggende, van
deselve niet absenteeren en hier en daar door de stad gaan
vagebondeeren, op poene \an daar over exemplaarlyk aan den
lyve te zullen werden gestraft (Dito).

22. Met betrekking tot het gestal ueerde onder hel hoofd-
deel van den vryen en verhooden handel, jj 60 en 61, staal
nog te lellen, dat aan niemand dan aan ingeseelenen van deze
hoofdplaats, Java, Cheribon en Bantam eenig vaarthuyg, het zy
nieuw aangelimmerl, op zee bevonden of aangemaakt werdende,
boven de 10 lasten grool, sal mogen werden gelransporteert
<»f verkogl. als met speciale voorkennis, alhier van den heer
Gouverneur Generaal en op Java van den heer gouverneur
aldaar, op verbeurte van 'I vaarthuyg, ten behoeve van de
Comp° (Adverlissemenl 15 April 1765).

25. En zullen, behalven de officiers van justitie, ook den
ontianger generaal en de sabandhaars, etc. een wakend oog
moeten houden en wel loesien, dat deze prohibilive ordres
niet werden gelransgresseerl (Dito).

24. Andersints staal den verkoop van particuliere scheepen
en andere vaarlhuygen aan ingeseetenen van deze hoofdplaats,
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Java, Cheribon en Bantam voor elk en een iegelyk vry, mits
telkens en zo veel maaien dezelve verkogt, vervreemd, over-
gedraagen, verwisseld of op een andere wyze verhandelt werden,
aan den ontfanger generaal, (en behoeve van den heer van
den lande, betalende den twintigsten penning of vyf procenlo
van den laatsten verkoops prys, de eene helft by den kooper
en de andere helft by den verkooper (Resolutie 25 January
1654, placaat 9 January 1674 en resolutie 18 September
1645).

25- Waar onder egter niet begreepen is den eersten verkoop,
die door den aanbouwer gedaan werd, voor dat 't schip of
ander vaarthuyg de eerste reys zal doen; invoegen de saban-
dhaars, dewelke de eygendoms brieven der verkogt werdendc
selfs in persoon moeten verleenen, daar op attent sullen moeten
syn (Resolutie 7 July 1761).

26. En sal de voorscbreeven 's Heeren geregtigheyd ge-
reekend moeten werden van het geheele bedragen der koop-
penningen zonder iets af te trekken voor't geschut, de ankers,
touwen, zeylen of eenige andere benodiglheeden, aan of lot
't schip of vaarthuyg gehoorende, tot de koks gereedschappen
inclusive, 't zy dezelve by en te gelyk met 't schip of vaarthuyg,
dan wel bysonderlyk en alleen verkogt of vervreemd wierden
(Biljet 9 January 1674).

27. Want in cas van 't laatste, sullen ze almede de betaaling
van 's Heeren geregtigheid subject zyn, ten waare door ouderdom
ol andersinls onbequaam geworden zynde om langer g'em-
ployeerl te werden, als sodanig apart verkogt wierden, in
welken gevalle en anders niet deselve van desen impost vry
zullen weesen (Dito).

28. Ook zal de voorscbreeven geregtigheyd niet alleen vol-
daan moeten werden telkens, als het schip of vaarthuyg in
't geheel verkogt werd, maar ook van yder gedeelte, dat van
't zelve verkogt zal werden, zo menigmalen sulks sal voor
vallen (Dito).

29. De voorscbreeven geregtigheyd zal Ie dezer hoofd-
plaatse moeten betaald werden, niet alleen als de vaarthuygen
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alhier, maar ook elders werden verkopt, sonder onderscheyd
van plaatsen of persoonen; wel verstaande, dat, ingevalle by
den verkoop op eenig ander Cornp* comploir de voorsz. gereg-
tigheid aldaar gefourneerd en aan de Comp" goed gedaan was,
zo zal den verkooper met de verthooning van een genoegsaam
bewys daar mede kunnen volstaan (Dito).

30. En ten eynde daar omtrend geen bedrog of verzuym
soude kunnen plaats hebben, sullen de schippers of sodanige
andere persoonen, als die den verkoop elders mogten hebhen
gedaan, gehouden weesen binnen vier weeken na hun te rug
komst den ontfanger generaal een behoorlyk bescheid te ver-
thoonen, ten bewyse waar, aan wien en tot wat prys het
schip of vaarthuyg is verkogt; en welke bescheiden zy, des
gerequireerd werdende, met solemneele eede zullen moeten
sterken (Dito).

51, lemand, bevonden werdende nalatig geweest te syn
om aan al 't voorwaards gestatueerde met relatie tot 't fonrneeren
van 's Heeren geregtigheid te voldoen, zal ipso facto vervallen
in de verpligting om. niet alleen de bepaalde impost, maar ook
het dubbelde bedragen van dien tot een poenaliteyt voor
't verzuym aan den ontfanger generaal, ten behoeve van de
Compe

, te betalen (Dito).
52. Voorts is gestatueerd. dat alle de geene. die haar met

prauwvoeren erneeren. van wat maaksel haare vaarthuygen
ook syn en sonder onderscheyd of dezelve hun in eygendom toe-
behooren off dat zy die gebuurt hebben, gehouden sullen syn
agter of op de zyde van hunne vaarthuygen een nommer te
hebben met de groote en charter van dien, op dat een ider
aanstonds weeten mag, hoe veel zo een vaarthuyg aan lading
kan inneemen (Instructie 25 October 1754).

35. En sullen de prauwvoerders sig niet mogen verhuuren
naar eygen goeddunken en willekeur, in wat voegen of onder
wat pretext het ook soude mogen weesen (Dito).

34. Maar haar eerst moeten aangeeven by de opzienders
of commissarissen, die, ten getalle van vyff aangesteld weesende,
goede aanteekening sullen moeten houden, niet alleen van de
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uaamen der eygenaars en voerders, maar ook van de nommers
van alle die vaarlhuygen (Dilo).

35. Van die vyf opsienders sal een buyten de boom, de
tweede aan de Rollerdammer, de derde aan de Diesl en de
vierde aan de Ulrechlse poort, buylen de stad, in expres daar
loe gemaakte huysjes, en den vyfden aan 't huys van bun hoofd
hun den ganlscben dag, van 's morgens Ie ses tot 's avonds
te ses uuren, moeten laaten vinden (Dito).

36. Voornoemde opsienders sullen, zo wel als alle prauw-
voerders, staan onder een hoofd, o\er haar allen door de hooge
Indiascbe regeering te stellen; en gedagte commissarissen en
prauwvoerders sullen van het voormelde hoofd ontfangen moe-
ten de nodige ordres (Dito).

57. En zullen geenc prauwvoerders met genummerde vaar-
lhuygen vermogen te leggen op eenige andere plaatsen in de
stad of de voorsteeden, als alleen voor des opsienders haare
posten ol' huysjes; en zullen, zo dra zy ontlast syn, sig aanstonds
wederom aan de post vervoegen, op poene ieder keer van een
ducalon en voor dun aanbrenger een ryxdaalder daarenboven
Ie verbeuren (Dito).

38. Ook sullen deselve niet vermogen te vaaren als aan die
post, daar zy haar in 't boek hebben laaten aanteekenen; of, so
iemand begeert aan een ander post te vaaren, dat deselve
gehouden sal weesen te komen by het hoofd derselve en syn
naam te laaien aanteekenen om, na geleegentheid van saken,
zulks toe staan of niet (Dilo).

39. Als een prauw verkogt zoude mogen werden, sullen
den kooper en verkooper gehouden syn zulks sonder tyd ver-
suym aan 't gemelde hoofd aan te geeven, op poene van Ihien rd";
sullende daar en boven gehouden weesen mei sulk een vaar-
thuy,' eens coraal om niet te haaien en Ie brengen ler plaatse,
daar 't hoofd hem zulks zal ordonneeren (Dito).

40. De voerders, op wiens naam de prauw staat, sullen
gehoudeu syn altyd selfs te vaaren, zonder iemand anders in
haare plaatse Ie stellen, ten ware by siekle, noodsaakelyke
absentie en met voorkennisse van de opsienders, op verbeurte
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van ieder reys met haar vaarthuyg coraal of sand om niet te
haaien en te voeren als hoven, en boven dien voor den aanbren-
ger een ropy (Dito).

41. En zullen de voerders den geheelen dag, van 's morgens
ten ses tot elf uuren en 's middags van drie tot ses uuren,
aan de posten en by haar pra uwen moeten blyven en niet van
daar gaan sonder voorkennisse van commissarissen, op poene
als hoven (Dito).

42. Wanneer iemands vaarthuyg by den dag g'eyscht is,
sal by gehouden syn den huurder te dienen van 's morgens
ten ses tot 's avonds ten ses uuren, ten waare hy hem eer-
der los laat, en zal hy hy syn prauw altyd moeten blyven of daar
omtrend. zulks dat men hem ligtelyk vinden sal mogen, op
poene als boven; en byaldien hyby syn prauw of daar omtrend
niet (e vinden ware, zo dat den huurder daar door verlet
wierde, zal als dan den hoofd opziender van de absentie des
voerders moeten werden kennisse gegeven, dewelke in zulk
een geval gehouden zal zyn daar een voerder van een andere
prauw op te stellen, die ook Jiet salaris zal genieten, even of
de goederen in zyn vaarthuyg geladen wierden, mits teflens
voor de lading respondeerende (Dito).

43. Ook sal niemand van alle de aan de posten leggende
prauw voerders vermogen eenige togten of vragt te weygeren,
onder wat pretext het ook zoude mogen weesen, op poene
van een prauw met coraal of sand om niet te haaien, ten
behoeve als vooren (Dito).

44. Deselve prauwvoerders werd ook scherpelyk verbooden
sig te laaten omkoopen omeenige goederen in stilte, hoeda-
nig of welk 't ook zoude mogen weesen, van buyten na binnen,
dan wel van binnen na buyten of elders te vervoeren, maar
zy zullen daar en tegen gehouden wesen, daar toe aangesogt
werdende, hunne, respective opziemlers daar van kennisse te
geeven (Dito).

45. Egler zal het hun vry staan op de rheede of elders
iets op vragt in te neemen, mits dat de betaaiing gedaan
werde aan haaren opsigter en de ontlaadinge niet geschiede,
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zonder dat denselven zulks zal hebben toegestaan, op poene,
dat zy met hunne prauwen ses maal coraal sullen moeten
haaien en verbeurte van een ryxdaalder voor den aanbrenger
(Dito).

46. Dog de geene, die niet haare prauwen niet op vragt
willen vaaren, zullen gehouden syn haar maandelyks Ie voorsieu
van behoorlyke certificatie van 't hoofd, in dezen gemeld, ten
eynde dezelve in 't passeeren en repasseeren van de voormelde
posten aan de opzienders te verthoonen en haare ladinge laaten
aanteekenen, sonder daar voor iets aan de opzienders te
betaalen, op poene als boven (Dito).

47. Welke vaarthuygen niet wederom op vragt mogen
vaaren, sonder dat den eygenaar en voerder van dien zig alvoo-
rens aan 'I selfde hoofd aangegeeven en denselven ook, na
bevinding van zaaken. zyn certificaat weeder ingetrokken zal
hebben; en zal gemelde hoofd hier van goede aanteekening
moeten houden (Dito).

48. Ook sullen dese vaarthuygen, ouder wat naam en
voorwendsel hel ook zoude mogen wesen, geen goed of volk
mogen inneemcn omme voor geld naar eenige plaatsen te
brengen ofte Ie voeren, op een boete van 15 rd s ider reys
en voor den aanbrenger een ducalon (Dito).

49. VVerdende de eygenaaren deser vaarthuygen wel expres
eu scherpelyk geinterdiceert eenige andere manschappen of volk
dan de voerders, die op 't vaartuyg bekend staan te behooren,
van deese plaatse meede te neemen of te vervoeren,'t zyvrye
lieden ofte slaven, ten ware dat deu eygenaar de naamen en
qualiteyt van zodanige mede te neemene persoonen bekent
gemaakt en daar van een pas g'oblineerd had van den saban-
dhaar eu hel hoofd in deesen, om die aan de posten endaar
het gerequireerd werd, te verthoonen, welke pas by het terug-
keeren \an hel vaarlhuyg wederom afgegeven sal werden
aan de commissarissen van haar post, met aangeeving van de
persoonen, die weder terug gekomen en ook die elders geblee-
ven zyn, op poene als boven (Dito).

50. En by aldien in dese vaarthuygen op Itanlam. Crawang
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of andere plaatsen, 't zy voor d'Edele Compc
, dan wel iemand

anders, goederen of volk ten overvoer werd ingeladen, zo zullen
zy daar van, gelyk andere prauwvoerders, hel vragtioon genie-
ten, mits dal zy by haar arrivemenl alhier zulks aanstonds
aan den commissaris van haar post bekent maken (Dito).

51. Ook zullen de eygenaars voor haare huurders en slaven
moeten instaan omme de ingeladene goederen, die, buyten onge-
luk van weer en wind, absent komen te geraaken, te vergoe-
den (Dito).

52. En, by aldien bevonden werd, dat zy zig tot eenig
smokkelwerk hebben laten gebruyken, zo zullen zy, zonder
conniventie en naar exigentie van zaken, aan den lyve gestraft
werden; en, zo wanneer in dit geval kan aangetoond werden,
dal den eygenaar daar van kennis gehad heeft, zo zal
teegens denselven nog swaarder werden geprocedeert (Dito).

53. Voorts zal het de gemelde prauwvoerders geensinls
vryslaan zo veel geld te bedingen, als hun goeddunkt, van de
geene, die haar van nooden hebben, maar zy zullen moeten
Ie vreeden zyn met het geene baar tot een vast vragtioon
is toegelegt, sodanig, als het selve hier agler specificq
werd aangeweesen (Dito).

54. Alle welke gespecificeerde vragtloonen by de opzienders,
ieder aan zyn post, zullen werden betaald terstond met het
afvaaren der prauvven; en zullen dese penningen zo lange onder
berustinge van voormelde opzienders moeten blyven, tot dat
de prauw wederom te rug gekomen is en aan de post ligt
(Dito).

55. En by aldien bevonden mogte werden, dat dese
opsienders zig daar omtrent te buyten gegaan en den huurder
meerder afgenoomen of den prauwvoerder bekort badden, zo
zullen dezelve verbeuren; voor de eerste maal 50 rd', voor de
tweede maal 100 rds en voor de derde maal arbilralyk
gecorrigeert werden, met cassatie van hunne bediening (Dito).

56. Dierhalven en by aldien iemand, legen den inhoud van
dese ordonnantie bejeegent zynde, zig addresseerl aan hel hoofd
derselven, zo zal 't geene hem Ie veel afgenomen of te wcynig
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PLAIIAT-BOEK DEEL IX. 3'2

uytgekeerd is, door voormeld hoofd gerembourseerd en den
overlreeder prömptelyk gecorrigeert werden (Dito).

57. Wydcrs zullen de opzienders goede aanleekening moeten
houden, aan wie de vaarlhuygen van dag tot dag werden
verhuurt, waar inecde afgeladen en werwaarts dezelve vertrok-
ken, als ook wanneer weder te rug gekomen zyn (Dito).

58. En zullen leu dien eynde alle de prauwvoerders, zo
wel die met cerlificaalen, als die op vragt vaaren, ieder een
hoekje hebben, geleekend door het hoofd in dese, waar inne
hel Dommer en de grootte van 't vaarlhuyg, mitsgaders de
naam van den eygenaar bekent staat; en zullen de opzienders
daar in aanleekening moeten houden van deu dag en uure, aan
wie verhuurd en waar meede afgeladen zyn, werwaarts de
prauw vertrekt en wal geld daar voor betaalt moet worden;
en zullen geene genommerde vaarlhuygen ergens mogen leggen,
waar het ook zy, sonder haare nommers aan en liaare boekjes in
't vaarthuyg te hebben, op poene van ieder reys vyf ryksdaalders
en een ryksdaalder voor den aanbrenger te verbeuren (Dilo).

59. En liy aldien prauwen in de slad ofte voorsteeden
naar haare lading moeien waglen, dan wel niet ontlost werden,
zo zullen de voerders zulks 's avonds voor 6 en 's morgens voor
7 uuren aan de opsienders van haare pnsl bekent maken, op
poene voorschreeven; en zullen voormelde commissarissen als
dan daar van op nieuw aanteekening houden, als boven,
onverminderl 't gestatueerde op § 20 ('Dito).

60. Ilem sullen meede de voerders, als zy van de post eens
afgestooken syn, nog ook als zy van de rheede of elders te
rug gekomen, vermogen ergens te leggen omme eenige
passagiers, die daar in nf uyt willen zyn, in Ie neemen of
aau de wal te zetten, op poene als boven (Dilo).

61. Wanneer een prauw moet vertimmerd werden of dat
den eygenaar dood, siek of absent is, zo dal de prauw niet
gebruykt kau werden, zo zal de eygenaar of die hem eygenl,
die prauw niet van die post mogen neemen, nog op een andere
plaatse voeren, als mei voorkennis van de opzienders; en zal als
dan dil vaarthuyg niet weder moogen vaaren, voor en al eer
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den eygenuar zig eerst wederom aan deselve post heeft
aangegeven, op poene als boven; en zullen voormelde opzienders
daar van accurate aanteekening moeten houden (Dito).

62. Werdende wyders aan gecommiltcerde leeden van
Scheepenen en de beyde officieren, die jaarlyks by de monstering
der prauwen present syn, len overstaan van 't in desen gemeld
hoofd, gedefereerl gelaalen by die gelegentheyd de prauwen te
exiimineeren en die grenen, die bevonden werden oud en
afgevaaren te syn, al" te keuren en niet meer op vragt
te hiten vaaren (Dito).

63. Voorts zullen alle deze genomnierde vaarlbuygen in 4
dassen verdeelt weiden en sullen de voerders, die op vragt
vaaren, Ie vreeden moeten syn met het onderstaande salaris:

dat een of twee persoonen, met of zonder kooygoed
en plundei agie, na of van de rheede willende vaaren, daar
voor betaalen 50 stuyvers;

met drie tot vier persoonen yder of hoofd voor hoofd 6 stuyvers;
voor alle meerdere of met goederen geladene, als volgt:

l»te classe 2de classe 3de classe 4 de classe
van van van 3en van 5 lot

PLAATSEN. 1 coyang. 2 coyangs. 4 coyangs. 7 coyangs.

ril» st» rd» st» rd* st» rd« st»

Naar de rheede 24 36 12
Om de West, als:

na de Fluyt 24 36 12 2
Onrust en de eylanden

daar omtrent 36 1 fi 2 3
Tangerang of de Qual.. 1 1 30 3 4
üaltapan, Soengitay of

of ïandjongkait 1 30 2 12 3 24 5
Bantam 3 4 36 7 9

Om de Oost, als:
Ansjol 36 12
Tandjong Priok en de

kleyne Marende
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(Dilo).
64. Werdende de voorsteeden onder de stad begreepen;

dog, zo iemand een vaarthuyg nodig heeft wat verder als de
voorsleeden, zal daar voor moeten betaalen een quart rd r

meerder en voor plaatsen nog verder, na proportie van dies
verheyd, te reguleeren na de voorenstaande lyst (Dito).

65. Wanneer iemand by de opsienders een prauw heeft
laaten aanleekenen om goederen te halen en naderhand deze
prauw niet bevragt of in het geheel niet gebruykt, dezelve
sal niet te min gehouden weesen aan de prauvvvoerders Ie
betaalen een dag huur of een stads vragl, moetende als dan
de prauwvoerder met syn prauw den geheelen dag ten dienste
van den huurder vaceercn, so verre denselven sulks vereysrhl;
dog, zoo de prauw aanstonds wederom komt, zal den huurder met
de helfte van een stads vragt te betaalen kunnen volstaan (Dito).

66. En zullen de huurders verpligl zyn de prauwen ten spoe-
digsten te laaden, op dat deselve voor neegen uuren 's morgens of
voor ses uuren 's avonds buyten de boom kunnen zyn; want, by
aldien door toedoen van den huurder (en anders niet), door de
pagters ofte iemand anders aangehouden en langer opgehouden

I"* classe 2<fe classe 3de classe 4d« classe
van van van 3 en van 5 tot

PLAATSEN. 1 coyang. 2 coyangs. 4 coyangs. 7 coyangs.

rd» st* rd" st» rd" st* rd* st»

1 12 42 12 24Bacassy
Edam en de groote Ma-

ronde 1 1 24 3 4
urawang 1 30 2 12 3 24 5
In de rivieren dienst

doende en in de stad
iets overbrengende,
't /y eens of meer.. 18 24 42 12

Item voor 't leeg- of stil
leggen, voor ieder dag. 15 I» 24 36
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werd, zo zal den huurder, boven de vragt, nog aan den
voerder moeten betaalen een slads vragl, te weeten, 'l geen
voor 'I ledig of stilleggen gesteld is (Dito).

67. Waar en teegen alle prauwen, die na de rheede
of elders na Iniyten goederen moeten brengen en dier halven
binnen de stad gerequireerd werden om de ladinge af Ie

haaien en in te neemen, gehouden syn sullen 's agtermiddags
of voor ses uuren 's avonds voor de wooninge der huurders
te schieten, sonder daar voor iets te pretendeeren (Dito).

68. Ook sullen alle de prauwvoerders, die 's avonds naai-

de rheede, dan wel elders vertrekken, voor 6 uuren by haar
bestemde posten moeten zyn en, na dal dezelve door de
commissaris zyn aangeleekend, precis met de klok van 6
uureu door gemelde opsienders werden afgedepeebeerd, welke
prauwvoerders als dan geene persoonen meer mogen inneemen,
als bekent staan : en stillen 's morgens, dan wel zo dra zy te
rug gekomen syn, sig aanstonds aangeeven, op poene, dat
hunne prauwen drie vragten coraal sullen moeten aanbrengen
en een ducaton door haar sal betaalt werden voor den
aanbrenger daar en boven (Dito),

69. Ook sullen de opsienders, met voorkennis van bun
hoofd, alle avonden eenige bekende en bequame prauwvoerders
met haare prauwen doen aanleggen en opleekenen oniuie de
verleegene zeevaarende Europeesen met ordre te dienen en
aan boord te brengen, mi Is dat sy 's morgens van het
voorgevallene aanteekening doen laaien, op poene als boven; en
zal sig niemand der prauwvoerders onderstaan iemand's avonds
aan boord te brengen, als dese boven genoemde, op verbeurte
van hel vaarthuyg, de helfte voor den aanbrenger (Dito).

70. Voorts sullen de opsienders alle weeken aan hun hoofd
moeten overgeeven een exacte lyst van al het voorgevallene
(Dito).

71. Hel hoofd en de onderhoorige opzienders zullen tot
salaris genieten van de na de rheede, de Fluyl, Ansjol en in
de stad en voorsleedeu varende, item slilleggende en in de
rivieren gebruykt werdende prauwen, van ieder vragl:
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van de eerste classe 1 stuyver;
» » tweede classe 2 stuyvers;
• » derde classe 5 »

» » vierde classe 4 »

dog van de geene, die meer geld verdienen, sullen sy eens
zo veel aan salaris genieten; welk dagelykx inkoomen of
salaris by den andere sal gelegd, 's weekelyks aan 't hoofd
verantwoord en alle maanden verdeelt werden, te weeten: de
eene helfte voor het hoofd en de andere helfle voor de com-
missarissen, onder haar in gelyke portien te verdeelen (Dito).

72. Wel verslaande, dit alles voor de goede mnusson, dat
is van primo April lot ultimo November; maar in de quaade
mousson, gereekent van primo December tot ultimo Maart,
zullen de prauwvoerders de helfte meer aan vragt loon en
dus bet hoofd en commissarissen ook de helfle meer aan salaris
genieten (Dito).

73. En ten eynde dese opsienders en prauwvoerders te beter
lot bun schuldige pligt gehouden mogen werden, so sullen de
eerste, zo verre dese inslruclie betreft, staan onder den officier
tot correctie, den welken d;iar inncde simplici en de plano, sonder
forma van proces, zal disponeeren, zo als de officieren ge-
qualificeerd zyn in ordinaire zaaken van justitie; dog daar hoven
lopende, moet de zaak voor Scheepenen gebragt en behandelt
werden tot suspens, cassatie, etc, naar exigenlie van zaaken, als
blyvende aan haar Eerwaardens het prerogatief, beyden, zo van
bel suspendeeren en casseeren der gemelde commissarissen, als
van het weder aanstellen van anderen in de vaccerende plaatsen
(Dito en resolutie 5 December 1755).

74. Dog de prauwvoerders sullen staan onder correctie
van haar hoofd in deesen; en, ingeval het hoofd een of andere
prauwvoerder mogte bekeuren en den bekeurde weygerde de
gestelde boete te betaalen, sal by sodanigen bekeurde voor het
eerst mogen arresteeren en zo lange in 't blok aan de boom
zetten, tot dat de boete betaalt sal syn; en, geen geld hebbende,
denselven binnen drie maal 24 uuren los laaten en voor de
boete coraal, sand of steen laten halen, ten dienste van de
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stad; dog, Ity nnlatigheyd van dien, denselven niet voorkennis
aan door de bediendens van den officier naar merites mogen
corrigeeren en afstraffen (Dito).

75. En indien hel hoofd zig emancipeerde een prauwvoerdcr
zonder reeden te bekeuren en een boete op Ie leggen, zal het
denselven vryslaan zyn beklag dier weegens Ie doen aan den
officier, welke het selve met bescheydentheyd ondersoeken en,
na bevinding, daar omtrent het nodige doen zal (Dito).

76. En zullen alle de in desen gestatueerde geld boetens
mei opzigt tot de prauwvoerders, behalven 't geen voor den
aanbrenger gesteld is, de eene hellle ten behoeven van hel
fonds der stads werken en de andere helfte voor den hoofd-
opsiender der prauwvoerders zyn en vervallen (Dito en resolutie
5 Maart 1756).

77. Aan den welken boven dien van alle de genommerde
vaartbuygen alle jaaren eens, kort na de monstering, een
ryxdaalder van ieder vaarthuyg zal moeten betaald werden,
zo tot opregting, als onderhoud van lootsen, die by ieder post
noodsaakelyk zyn tot berging der zeylen van de prauwvoerders,
etc. (Dito).

78. fielyk almeede het hoofd der prauwvoerders. tot be-
kostiging van de noodige boeken, papier en verdere comptoir
behoeftens, mitsgaders voor zyne moeite, zal genieten voor
de aanteekening van den verkoop der vaartuygen van ieder
een stuyver per ryxdaalder, mits by aan de koopers daar
van een bewys suppediteere; voor 't verleenen van een pas,
waar voor den sabandhaar gemeenlyk twaalff stuyvers geniel,
zal aan den zelven niet meer als ses stuyvers betaald werden,
mils door hel hoofd mede, dog voor niet, geteekend wcrde,
maar voor de overteekening van de pas zal niets betaalt
werden, ook meede niet voor de, certificatie (Dito).

79. Alle ingeseetenen deser colonie, niemand uytgesonderl,
die Chineese chiampangs of andere zoort van vaarthuygen
gebruyken om daar mede, over zee vaarende, eenelyk de productie
van haar landeryen na deze stad te transporleeren, sullen haare
voorsz. vaarlhuygen door een aparl merk of kenteeken moeten
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laaien distingueeren, niel met een noinmer, maar met de letters
van 't alpliabeth, beginnende met letter A en zo vervolgende,
ten eynde dezelve, dus doende, te konnen onderscheiden van
de op vragt vaarende chiampangs (Resolutie 10 February
1758).

80. Voorts zullen de naanlen van sodanige eygenaars moeten
geregistreert en ler secretary van Scheepenen bewaart werden,
op dat in der lyd, by bet veranderen van meesters dier ianderyen
en by gevolg meede van de daar toe gerequireerde vaarthuygen,
derwegens de noodige aanteekening gehouden kan werden;
zullende de voormelde, met letters getcekende vaarthuygen niet
staan, nog sorteeren onder het opzigt van het hoofd der prauw-
voerders en alzo min onder den pagter van den handel aan de
scheepen, maar alleen onder 't collegie van Scheepenen (Dito).

81. Dog dekoleks of kraalhaalders en diergelyke vaarthuygen,
zonder onderscheyd, hoe ook genaamt, die der visschers alleen
uytgesondert, zullen door Scheepenen moeten genummert weezen
(Resolutie 19 December 1760).

82. Zullende voorschreeven koleks blyven sorteeren onder
den sabandhaar en den gecommitteerde lot en over de zaken
van den inlander, sonder dat voor de daar aan verleent werdende
passen iets by deselve of hunne bediendens, dan wel by iemand
anders, zal moogen werden genooteu, mits derselver voerders
zig egter by hun vertrek, voor dat ze afvaaren, aan een der
opzienders huysjes komen aan te geeven (Dito).

KEUREN OP DE BEGRAFFENISSEN EN
BEGRAAFPLAATSEN.

1. Daar omtrend sullen, sonder eenige afwyking, werden
geobserveert de besluylen, reglementen, ordonnantien en wes
meer, seedert den jaare 1684 successive genomen en g'emaneerd,
even als of in deezen woordelyk waaren ingelyfd, waar van de
collectie met den druk is gemeen gemaakt en, niet alleen aan
de respective collegien alhier, nevens de officieren van justitie,
maar ook aan de thans fungeerende en in 't vervolg aan te
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slellen aanspreekers ofte lykbesorgers zyn en zullen werden
ter hand gesteld.

2. Ende zulks aan de laatste, niet alleen om dezelve te laaien
strekken ter hunner narigt en opvolging, maar ook om die
aan de executeurs der begraffenissen, des begeerd wordende,
telkens te verlhoonen.

3. De Chineesen mogen hunne dunden begraven op de
gepermitteerde plaatsen, boven en bewesten 't lort Jacatra, mits
alle deselve twee maaien in 't jaar van ruygte, vuyligheyd en
doode krengen zuyvcrende, waarop Heeinraaden de vereysehte
toezigt moeten houden (Resolutie 11 Juny 1660, 20 November
1668, 23 Augustus 1746, 2 October 1755, 6 October 1761
en 28 December 1762).

4. Onder de gepermitteerde plaatsen is egter, met relatie
tot het ten dien eynde door haar bezeelen werdende stuk
lands, Goenoeng Saharie genaamt, niet hegreepen het geene
beoosten of Znydoosten van de oude loop der groote rivier
legt, als zynde wel expresselyk verhooden daar eenig lyk te
begraven, op verbeurte van 't land selve, ten behoeve van de
Compagnie (Resolutie 28 December 1762).

5. Daar en leegen mag van gemelde Ghineese begraaff-
plaatsen of van 's Heeren weegen, daar by en omtreiid geleegen,
geen aarde, boe kleyn dequanlileyd nok sy, gehaald werden, op
poene, dat de slaven, daar toe gebruykt werdende, in de ketting
geklonken sullen werden om aan de gemeene werken so lang
te arbeyden, tot dat derselver eygenaars tot een boete voor ieder
lyfeygen sullen hebben betaald, voor de eerste reyse 6 en
voor de tweede 10 rd s

, te verdeden onder de militairen van
de post Jacatra, welkers officieren geordonneerl werden sorge
te dragen, dat dese ordre geobserveert en de Chineese natie
haare begraafplaatsen vreedig besitte (Advertissemenl 8 Octo-
ber 1677).

6. Om bet clandeslin openen der voorsz. graven voor te
komen sal een doodgraver uyl de Chineese natie heL opsigl
hebben over deselve, genietende voor 't graven van yder graf of
kuyl een rd r

, om uyl den boedel of door de naast beslaande
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van den overleedcne betaald te werden; onverminderl nogtbans
de vryheid, die aan een iegelyk der Chineese natie werd
gegeeven om, des geneegen zynde, de graven voor haarover-
leeden vrienden selve in gereedheyd te brengen, waar voor
dan ook niets zal behoeven betaald te werden (Advertissement
26 November 1742).

7. Niemand mag eenige lyken begraven in thuynen, die
binnen de posten van Ansjol, Jaccatra, Ryswyk en Ankce gelee-
gen syn, de ordinaire of gemeene begraafplaatsen uytgesondert,
ten waare met expresse voorkennisse en verkreegen consent van
den heer Gouverneur Geneneraal, op verbeurte van rd* hondert
voor ider lyk, ten behoeve der stadswerken, buylen en
behalven de uytroeying van het graf en den overbreng van
't lyk na de gewoone begraafplaatsen (Resolutie 15 January
1687 en placaal 27 September 1757).

BURGERS, UURGERWAGT OFF SCHUTTERYE.

1. Tot meertier verseekeringe van de rust en vreede der goede
ingeseetenen, mitsgaders weeringe van alle oproer en hostili-
leyt, zullen alle Christen burgers, zo Europeesen, als inlan-
ders, verdeeld blyven in so veele compagnien, als thans in
gebruyk is, die, zoo wel als de Moorsehe benden, sorteeren
onder het oppergezag van een Raad van India als collonel
(Oude statuten en ordonnantie G September 1642).

2. En op dat onder dezelve goede ordre geobserveert mag
worden, zullen gemelde compagnien altyd behoorlyke officieren
hebben, Ie weèten: de infantery een capilain, luytenant, twee
vaandrigs, een adjudant, ses sergeants, een waglmeesler en
twaallï" corporaals en de cavallery een ritmeester, luytenant,
cornet, adjudant eu twee quartiermeesters, dewelke alle,
uylgezonden de wagtmeester, alle jaaren na de verkiesing van
Scheepenen verandert of gecohtinueert zullen werden; zullende
die van den geregte, versterkt, met den beer collonel, de
majoor en presente capitain, luytenant en vaandrigs, jaarlyks
ter hunner eerste vergadering daar toe een dubheld getal
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goede personnen nomineeren, omme daar uyl by deese regee-
ring zodanig gekooscn en voor het aanstaande jaar geautho-
riseert te worden, als haar Edelens bevinden sullen ten dienste
deser steede te belmoren, dewelke als dan de schuttery
gehouden zullen weesen te obedieeren en te gehoorsamen
(Resolutie van Scheepenen 10 Juny 1678).

3. By welke nominatie ter vergadering van Scheepenen den
heer collonel, als een lid van de hooge Regeering zynde, boven
den vice-praesident van Scheepenen het eerste votum zal
hebben, vervolgens de andere officieren op haar ordinaire
tour, dat is de majoor naast den vice president, den capitain
en luylcnant naast den jongsten Scheepen en de officieren
van de justitie (Resolutie 12 Juny 1682).

4. Onder dezelve zullen de officieren vyf jaaren moeten
dienen, dog de sergeants, wanneer twee jaaten hebben gediend,
door andere vervangen werden (Resolutie 13 Juny 1682).

5. De officieren mogen niet buyten de stad hun woonplaats
houden, alzo zulks by eenige onvoorsiene toevallen des nagts
ongeleegenlheyd zoude kunnen veroorsaaken (Resolutie 12
Juny 1682).

6. En zullen tol deesen dienst gehouden weesen, niet alleen
alle borgeren en vrye ingeseelenen, die boven de sesthien en nog
geen seslig jaaren oud syn, nog te eenige wettige verontschuldi-
gingen hebben, mitsgaders van de overheyd niet vry gekent syn
(de notarissen, die tot geen ander burger dienst verkiesbaar
syn, daar mede onder begreepen), maar ook sodanige dienaa-
ren van de Compe

, welke, met stilstand van gage, aan
de burger stand geleend werden, gelyk de procureurs,
schoon geen vry brieven hebben (Resolutie van Schepenen
5 July 1672 en 6 Juny 1682;.

7. Dog Scheepenen met hunne officieren, Weesmeesteren,
boodens, de cipier en de geweldiger sullen alleen in 't geheel
wagt vry wesen, zoo meede de Chineesen, mits betaalende haar
maandelyks hoofdgeld (Oude statuten).

8. Maar geweesen Corap8 dienaaren, die, de qualiteyt van
koopman of onderkoopman en daar boven hebbende, met genoe-
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gen van de regeering uyt den dienst gaan, sullen hun rang
behouden na de kooplieden en onderkooplieden huyten emplooy,
mitsgaders zo wel vry van den optrek, als van de ordinaire
wagt syu, mits in 't geheel hetaalende 25 rd" of seslig guldens
in 't jaar ten voordeele van de borger cas; met dien verstande
egler, dat de geene, die kooplieden of daar meede gelyk-
standig geweest syn, tot vendrigs of cornets en die, welke
onderkooplieden of daar meede evenreedig syn geweest, tot
sergeants en wagt- of zo genoemde quartiermeeslers van
de burgery eligihel blyven en, zodanig henoemd wordende, ook
sullen moeten dienst doen (Resolutie 18 September 1755).

9. Alle andere burgers, in rang gelykstandig syndc met
kooplieden en onderkooplieden, zullen meede verpligt weesen
hunne wagten waar te neemen, dan wel, ingevolge het hier
boven gemelde, zig moogen vry koopen van dat servituit voor
rd* vyf en twintig in 't jaar (Resolutie 22 February 1757).

10. De schutters zullen gehouden weesen yder zyn eygen
zydgeweer en snaphaan te besorgen, uytgesondcrt den capilain
en luytenant, die elk een bardisaan, en de sergeanten, die elk
een hellebaard tot kosten van de gemeene compagnie gegeeven
sal worden, welke dan ook by de Compagnie sullen moeten
blyven (Oude statuten).

11. Ende zal yder gehouden wesen zyn geweer allyd schoon
te houden, op poene van drie rd', te verbeuren, zo menig
maal iemand daar over bekeurt sal worden (Dito).

12. Yder zal altyd in voorraad by zig moeten hebben
twee ponden goed, droog kruyl en loot naar advenant, mede
op voorschrceve poene (Dito).

15. Welk artieul, op dat behoorlyk geobserveert mag werden,
zullen de capitain en de krygsraad precis alle maanden door
den sergeant, corporaal en de wagtmeester de ronde laten doen
om der schutteren geweer te visiteeren, het welke deselve dan
ook gehouden sullen weesen te gedoogen sonder oppositie of
eenige onwilligheyd, op vyf rd s boete voor de eerste en arbitrale
correctie voor de tweede reyse (Dito).

14. Die van geen geweer voorsien syn, sullen 't zelve by
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de Comp8 ter leen mogen haaien, mils dat den wagtmeester
daar van notitie houde en den capitain en verdere officieren
het zelve altyd verantwoorden sullen, gelyk ook voor 't kruyt
en loot, dat hen by de Comp 8 verstrekt werd (Dito).

15. En zullen jaarlyks de afgaande officieren gehouden
weesen ten overstaan van twee gecommitteerde Scheepenen
aan de nieuwe daar van, mitsgaders van de contributie en
boetegelden, behoorlyk reekening, bewys en reliqua te doen
(Dito).

16. Den Balliuw eenige assistentie van volk nodig hebbende,
zullen de schutters gehouden weesen deselvè na vermogen
by te staan, op 25 rd* boete, by de geene te verbeuren, die
daar inne bevonden zal werden weygerig geweest te syn (Dito).

17. Yder sal gehouden weesen, des daags te vooren, als
des nagls syn wagt sal weesen, uytgaande, syn zydgeweer by
hem te hebben, op een rd r boete, de officieren dubheld, maar
de majoor, capitain, luylenant, vendrigs, adjudanten, mitsgaders
ook den wagtmeester, sullen altyd hun zydgeweer moeten
dragen (Dito).

18. Die 't zyn wagt is, zal hem des avonds voor neegen
uuren in syn corps du guarde laten vinden met behoorlyk vol
geweer (Dito).

19. Yder ten minsten met thien schooten kruyt en loot,
zullende naar besetier wagt altyd hun snaphaan behoorlyk
met scherp gelaaden moeten hebben (Dito).

20. Zo wie te laat op de wagt komt ofte by het leesen
van de rolle zyn naam niet verantwooord, zal verbeuren een
rd r voor de eerste, dubheld voor de tweede en arbitrale
correctie voor de derde maal (Dito).

21. Maar die sonder verloff hem gants van zyn wagt zal
absenteeren, zal voor de eerste reyse verbeuren drie, voor de
tweede reys ses en voor de derde reyse arbitralyk aan den
lyve gecorrigeert of in een donkere gevangenis gezet worden,
naar geleegentheyd van zaaken (Dito).

22. Dog die eenige wettige reedenen heeft en van syn
capitain daar toe speciaal consent bekomen kan, mag syn wagt
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uytkoopen, mils, egter niet siek synde, gehouden blyven, wanneer
met de klok, trommel ofte andersints teeken van alarm
of wapen kreet, brand ofte ander ongemak gedaan word,
in 't geweer te komen en hem voor 't stadhuys te laaten
vinden en onderworpen syn zodanige ordres, als de schutteren
gegeeven sal worden, op verbeurte van thien rd" ofte andere
correctie, na geleegentheyd van zaaken (Dito).

25. Gelyk de zodanige ook schuldig zullen weesen na
't veranderen van de wet, op 't authoriseeren en b'eedigen
der officieren van de schultery, voor 't stadhuys te compareeren
en, nevens andere schutters, op te trekken, inzelvervoegen, als
andere schutteren gehouden syn, op verbeurte van 25 rd8 (Dito).

24. En zullen de schutteren ofte andere, die gehouden syn
op te trecken, niet vermogen de compagnie te verlaten ofte
agter af te druypen, voor dat hel vaandel thuys gebragt sy,
insgelyks op poene voorsz. (Dito).

25. In 't optrekken sullen de schutters geen scherp op
haar musquelten of roers mogen hebben, op verbeurte van
20 rd9 (Dito).

20. Gelyk meede, op dat den anderen niet komen te beseeren,
wanneer aanleggen om te schieten, haar snaphaan allyd om
hoog, boven 't iioofd van 't gelid, dal voor hun marcheerd, sullen
moeten houden, op 5 rd' boele (Dito).

27. Niemand mag buylen consent na 9 uuren uyl syn
wagl gaan, voor dal de reveille of rys op geslaagen zal weesen,
insgelyks op gelyke poene als by § 21 (Oude sialuten).

28. Maar een ollicier, te laat komende olie zig van zyn
wagt absenleerende, sal dubbele boeten betaalen ofte wel van
syn qualileyt gedeporleerl worden, na geleegentheyd van
saaken (Dito).

29. Zo wie dronken op syn wagl komt of zig aldaar
dronken drinkt, 'l sy binnen de corps de guarde ofte daar
buylen, in 't doen van de ronde ofte andersints, zal twee rd'
boete geeven ofte wel, sig daarinne meerinaalcn (e buylen
gaande, arbilralyk, na geleegentheyd, swaarder gecorrigeert
worden (Dito).
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30. Ten welken eynde niemand zal vermoogen eenige in
de wapenen synde burgers eeniger hande sterke dranken,
't zy wyn, mom, Hollandsen of ander bier, brandewyn, enz.
te schenken, op arbitrale correctie (Advertissemt 10 July 1671).

51. IN iemand zal op de wagt vloeken, sweeren, des Heeren
heyligen naam lasteren ofte eenige schandeleuse woorden spree-
ken, nog ook eenige questien ofte disputen moveeren, veel
min dobbelen en speelen, hoedanig het selve ook soude mogen
weesen, op verbeurte van een rd'; en, zo eenige moeyte of
gevegt daar uyt komt te ontstaan, sullen de sodanige daar
over swaarlyk gecorrigeert worden, zo meede die hun jegens
hunne respective officieren gekant ofte met woorden ofte werken
geopposeert sullen hebben, voornamentlyk in saken, haar arapt
of officie rakende (Oude statuten).

52. De hoofden van de wagt sullen zorge dragen, dat op
't luyden van de wagt klokken de gewoonelyke schildwagten
uytgezet en te zyner tyd afgelost worden, op arbitrale correctie
(Dito).

55. Die in vreedenstyden op syn schildwagt slapende be-
vonden word, zal verbeuren een boele van ihien rds voor de
eerste en vyff en twintig rd9 voor de tweede reyse, mitsgaders
voor de derde drie dagen op water en brood in een donker
gat gevangen gezet werden (Dito).

54. Maar die zyn schildwagt verlaat, zal voor de eerste
keer verbeuren vyff en twintig rd* en voor de tweede drie
dagen in een donker gat op water en brood gevangen gezel
en voor de derde, wanneer het een Europees burger is, als
een onnut en pernitieus subject buylen 's Comp9 jurisdictie
verbannen, mitsgaders ten dien eynde by eerste geleegenlheyd,
alleen met een matroose kist tot berging van kleederen of
mondbehoeften en niet anders, versonden werden; dog een
inlander zynde, sal hy, in 't laatste geval of voor de vierde
reyse syn post verlaaten hebbende, een jaar op Edam in de
lynbaan voor de kost moeten werken.

35. En in oorlogs tyden sullen ze over misdryven van dien
aard, als in de twee voorgaande paragraphen vermeld, sonder
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eenige genade aan lyf of leeven gestraft werden, naar vereysch
en bevinding van saaken.

36. Een schildwagt zal niemand omtrent hem ofte onder
syn geweer voor liy laaten passeeren, veel min in de corps
du guarde laten komen, maar yder staande houden en den
corporaal roepen (Oude statuten).

57. En, zo 't gebeurde, dal er iemand met geweld wilde
voor by passeereu en den schildwagt onder syn geweer komen,
zal dezelve, gelyk voorsz., den corporaal ofte andere hoofden
van de wagt geroepen hebbende, denselveu gevangen neeinen

en in de corps du guarde brengen, om den Balliuw overgeleeverd
en gestraft te werden, na dat bevonden sal worden te behooren
(Dito).

38. En zo in zulken geleegenlheyd iemand gequetst ofte
dood geslagen kwam te weiden, sal nog den schildwagt of
die van de wagt daar over calangeabel weesen (Dito).

39. En op dat, by liglinge van de schildwagt of andersints,
die van de wagt niet overvallen mogen werden, sal, hehalven
den schildwagt, altyd ten minsten een persoon binnen ofte
voor de corps du guarde wakende gehouden worden (Dito).

40. Zo zullen ook de hooiden van de wagt gehouden vveesen
te hesorgen, dat terstond na het uytzetten van de schildwagt
de ordinaire ronden uytgesonden en de ganlsche nagt door
gecontinueerd werden, sodanig als door den capitain en krygs-
raad sal worden geordonneerd (Dito).

41. Ider sal gehouden weesen, wanneer opgeroepen word
om syn ronde Ie doen ofte op schildwagt te slaan, dadelyk
gereed te weesen, op de verbeurte van een rdr (Dito).

42. En sullen de ronde niet vermoogen om regen ofte
andersints hunne geordonneerde weegen Ie verkorten ofte ergens
onder huysdak te schuylen, op arbitrale correctie, vermits
diergelyke tyden door dieven of quaadwilligen veellyds worden
waargenoomen (Dito).

43. De burgelyke ronden sullen, by periculeuse tyden ecnige
luyden by nagt op straat vindende, deselve na hun persoonen,
woonsteeden en verrigting ondervragen, mitsgaders, by wey-
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geringe van behoorlyk anlwonnl, in de corps du guarde brengen,
oninie aldaar g'examineerd te werden na hehooreu (Dilo).

44. De respective ronden van 'I casteel en «Ie stad,
by nagt den ander bejegenende, sullen den andere beboorlyk
kondschap doen ; en zullen, die van 't casteel eerst roepende,
de burgeren antwoorden; wagt van de stad, en die van
gemelde wagt eerst spreekende, die van't casteel respondeeren;
ronde van 't casteel (Dito).

i'6. En zullen voorsz. ronden bun hebben te wagleu den
anderen Ie injurieeren, schelden of te beschimpen, op poene
van daar over als perturbateurs van de gemeene ruste aan
den lyve gestraft te weiden (Dilo).

46. Ook zullen van de twintig ratel wagls, welke uyt de
burgery met een traclement van 7'/2 i'dr 's maands ider, uyt
hel fonds der slads werken te vinden, althoos gehouden moeten
werden ieder nagt thien stuks, die, nevens nog thien inlandse
bywagts, door alle de wykcn van de sl;id gelrouwelyk moeten
palroullieeren en teegens alle ongelukken, dievery, huysbraken
en insolentie waken (Resolutie 5 July 1759).

47. In cas van alarm of wapenkreet moet een ider der
schutters zig reguleeren na het geene by de ordre in dat
stuk daar omtrent gereguleert is of nader bevolen mogte
werden, op poene van vyiï en twintig rds

, voor ytler en
telken reyse te verbeuren.

48. En op dat men te beter wee ten mogl, of er eeuig onraad
in de slad is ofte niet, zal niemand, wie by ook zy, vermoogen
by nagt, na beselter wagt, eeuig buylen gewoon gerugt te
maaken, de trompet Ie blaasen of laten blaasen en cenig
snaphaan, roer of schielgeweer te lossen, veel min den
trommel te roeren, op twaalf rds boete of swaarder straffe,
na exigenlie van saken.

49. Op het luyden of kleppen der brandklok moeten alle
burgers voor 'tstadhuys met vollen geweer en voorsien van
kruyl en lood compareeren, zo mede de hoofd-officieren van de
respective compagnien; en zal vervolgens de eerste troup onder
de eerste hoofd-officier in hel blok, daar de brand is, moeten
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PLAIAIT-lOEI DEEL IX. 33

patroullieeren en de andere troup door de stad met een der andere
hoofd-officieren, moetende de overige op het stadhuys de wagt
houden onder een commandeerende officier; en zo een vaandrig
off luylenanl daar de wagt houdt, intusschen een capitain
van een andere compagnie daar compareerende, zal dese als dan
het commando hehben (Advertissement 12 November 1700).

50. So ymand, 't zy schutter ofte andere, hem zoo verre
quam te verloopen, dat ten tyde van brand, in plaats van
deselve te blusschen en alle tumult en disordre voor te
komen, bevondeu wierd selfs dievery begaan of moeyten en
commotie gemaakt te hebben, zal daar over, na geleegenlheyd
van saken, aau den lyve en leeven gestraft werden ofle ook
wel met verbeurte van het quadruplum van het verduystert
goed, ten faveure van den officier, die de calange sal doen,
buylen schadeloos stelling van den eygenaar (Dito).

51. De voorsz. compagnien zullen, gelyk gezegt, hunne
provoost ofte wagtmeesler hebben, welke voor syn dienst
genieten zal 8 rda 'smaands; en zal desselfs officie weesen
register te houden van alle ingeseelenen deser steede, om te
weeten, wie aan de ordinaire wagt onderworpen zyn ofle niet,
mitsgaders ook wal compagnie, rot ofle sergeant, met hoedanig
geweer en in wat qualiteyt yder beseheydeu sy (Dito).

■il. Imand, de burgelyke wagt subject geworden zynde,
sal den waglmeester zulks den capitain en krygsraad aandienen
en ordre versoeken (Dito).

53. Die, in de wagt geroepen werdende, niet obedieert,
maar absent blyft, sal een rd r 's daags verbeuren, zo lang daar
inue weygerig gevonden sal werden (Dito).

54. lnsgelyks zal die voor de krygsraad geroepen werd,
gehouden weesen te compareeren, op verbeurte van een
ryxdr voor de eerste, twee voor de tweede en drie voor
de denk ieyse (Dito).

55. Niemand, onder een der burger compagnien bescheiden,
zal na elders onder 's Comp s jurisdictie, Banlam, Cheribon en
andere, na by geleegene plaatsen, niets uytgeznnderl, mogen
vertrekken sonder een verlof briefje van den heer collonel,
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door den capilain van de compagnie, waar onder hy gehoor!,
voor gezien onderteekend, om 'l welke te erlangen hy gehouden
sal weesen so lange een ander te huuren om in syne plaatse wagt
en togt Ie doen, op poene dal, die sonder sodanig verlof briefje
vertrekt, al waare het voor nog zo een korte lyd, sal verbeuren
een boete van drie hondert rds

, ten behoeve der stads werken
en, by faule van betaaling, drie jaaren gebannen werden ter
plaatse, door deze regeering te decerneeren, om aldaar aan de
gemeene te werken arbeyden of niet, naar vereysch en
bevinding van persoonen en zaken (Placaat 7 July 1667).

56. Wanneer eenig schutter, die syn geweer van de Gouip''
ter leen heelt, komt te vertrekken ofte deser wereld te overlyden,
dan wel anders uyt de schultery te geraken, sal den wagtmeester
sorge dragen, dat 't selve de Comp* behoorlyk gerestitueerd ofte
vergoed worde ofte selve daar voor instaan (Oude statuten).

57. Voorts is denselven gehouden hem alle avonden, precis
te neegen uuren, te laaten vinden in 't stadhuys deeser steede en
aldaar de rolle van de wagt te leesen, de absenten, als meede die
hun behoorlyk geweer niet hebben, aan te teekenen en voorts de
volgende dag daar van de breuken te vorderen (Dito).

58. In 't leezen van de rolle sullen de rotgezellen hun
stil houden en niemand eens anders naam verantwoorden,
op een rdr boete (Dito).

59. Gelyk ook de wagtmeester geauthoriseerd is over alle
mesusen, in de wagt voorvallende, bekeuringe te doen en teegens
den moedwilligen met apprehentie ofte anders te procedeeren, zo
als 't behoort; sullende, zo wel de officieren, als rotsgezellen
van de wagt, in cas van oppositie, gehouden weesen den
wagtmeester behoorlyk hy Ie staan, op verbeurte van hun
qualiteyt en verdere correctie, na geleegenlheyd van saken (Dito).

60. Soo syn ook de hoofden van de wagt gehouden de
breuken, in absentie van den wagtmeester gevallen, densrlven
getrouwelyk aan Ie geeven, op poene van arbitrale correctie
en gehouden te zullen werden van zelfs in de boete vervallen
te weesen (Dilo).

ül. Gelyk den waglnieesler ook niet zul vermogen met
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iemand over eenige breuken te composeeren ofte weegens
'I waken, oplrecken of anders iels door de vingeren ie
sien. op poene van vyff rds en suspentie van syn dienst,
tot discretie van den krygsraad (Dito).

62. Den wagtmeester, iemand over eenige faulen agtervolgd
hebbende, zal gehouden weesen zulks binnen vier en twintig
uuren den capilain off krygsraad, die van alle wagl zaken de
eerste kennis moeten neemen, te kennen geeven, omme daar
over by deselve gedisponeert te worden na behooren (Dito).

63. Maar eenige zaken by den krygsraad crimineel ofte
van importantie geoordeeld zynde, zal den wagtmeesler
denselven dadelyk den Balliuw, nevens zyne genomene infor-
matie en bewysen overleeveren, om voor Scheepenen te regl
gesteld te werden (Dito).

64. De waglmeesters zullen, voor haare prompte en getrouwe
behandeling omtrent de boete en condemnatie penningen, ider
stellen een borglogt van drie hondert ryxdaalders en gehouden
zyn alle drie maanden eens van den ontfang behoorlyk
reekening te doen aan den luytenanl of den geenen, die
de groote cas toevertrouwd mogte weesen, gelyk desen
ook weder gehouden zal syn alle jaaren eens aan den
gantschen krygsraad de ontfangene penningen Ie verantwoorden
(Resolutie 12 Juny 1683).

65. De wagtmeesters sullen ten minsten alle veerthien dagen
ler secrelarye deeser regeering moeten komen opneemen, welke
(lomp5 dienaaren haare vrydom of afschryving van gage en
borgtogten verkreegen hebben, ten eynde, hunne hoofdofficieren
behoorlyke kennisse daar van gegeeven hebbende, deese daar
op vervolgens bet goedvinden van den beer Gouverneur Gene-
raal, ler sake van den intrek derselver in de burgerwagl o!
uiel, ningen vernemen, lot voorkoming van abuysen dien aan-
gaande f Resolutie 12 May 1750).

66. En zullen beydc compagnien scbuttery altyd elk twee
tamboeren en du cavalery, waar van bier nader zal gesprooken
werden, ten minste een trompetter moeten hebbeu, mitsgaders
ook een scbryver (Oude statuten.
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67. Imand. onwilig zynde zyn opgelegde boete ofte con-
tributie geld te betaalcn. zal de wagtmeester zulks den
capitain en krygsraad aandienen en, ua bekomen ordre, gead-
sisteerd met twee officieren uyt de wagt en de stads bode,
ten huyse van den onwillige zo veel pand neemen, als hun tot
betaaling der boete ofte contributie nodig zal dunken (Dito).

68. Welke, zo het van de eygenaars binnen den tyd van
agt dagen niet gelost word, door den voorschreeven bode, ten
overstaan van gezegde krygs officieren en wagtmeester, in
't openbaar aan de meeslbiedeude verkogt en 't geen daar van
of boven de boete ofte contributie geld gemaakt werd, den
eygenaars gerestitueerd worden (Dito).

69. De betaalde boete en contributie gelden zal de wagt-
meester niet vermogen onder ben) te houden, maar schuldig
wesen dagelyks den cassier van de schutlery te overhandigen,
op arbitrale correctie (Dito).

70. En op dat den wagtmeester te vigilauter in syne dienst
mag wesen, zal den selven genieten uyt alle de breuken, die
in de wagt vallen en by den krygsraad afgedaan worden, een
geregte vierde part, blyvende de drie resteereudc deelen ten
behoeve van de compagnie, omnie daar van by de krygsraad
gedisponeerl te werden na behooren (Dito).

71. Maar de boelen, die op de aanklagte van den Balliuw
over eenige krygs delicten by Scheepenen gedecerneerd zullen
worden, zullen gedistribueerd worden zodanig, als by deselve
geoordeeld zal worden te behooren (Dito).

72. Die hem by 't geoppoincleerde van den krygsraad
beswaard vind, zal daar van aan den geregte mogen appel-
leeren, mits namptiseerende drie ryxdaalders (Dito).

75. De burgerwagt zal goede agt moeten neemen, dat door
niemand iu de voorzaal van 't sladhuys ofte voor de raadkamer
eenige vuyligheeden gepleegd ofte geworpen werd; en, zulks
geschiedende, zullen 't aan hunne officieren moeten bekend
maken, met aanwysing der persoonen, die sulks gedaan mogten
hebben, op poene, dat, by negligentie of obstinaat verswyg.
't geheele wagls volk daar over door den Balliuw zal
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aangesprooken en, na exigentie van dien, paratelyk gecorrigeerl
werden (Resolutie van Schepenen 17 July 1648).

74. In opzigle der burger cavalery zal, behalve 't geene
voorwaarts in 't generaal gezegd en op haar applicabel is, nog
g'observeerd worden, dat, die geneegen is zig daar onder te
begeeven, zig by den ritmeester ofte, by syn absentie, byden
eersten officier zal moeten vervoegen om onder desselfs hand-
teekening by den collonel aangenomen en geapproheerl te werden
(Resolutie en ordonnantie 10 Juny 1698).

70. Waar toe geene swarle ofinlanders, om welke reedenen
het ook zoude mogen weesen, sullen mogen aangenoomen
werden, nog eenige lieden, die alleen van 's vaders zyde van
Europeesen bloede afkomstig syn, schoon hunne voorouders
van moeders kant meede, zo verre men weet of nagaan kan,
van vrye lieden gesprooten syn. dan met speciaale ordre van
deese regeering ofte den heer Gonverneur Generaal (Dito).

76. Om alle desordre in haare monture voor te komen,
zo zal ieder ruyter moeten houden syn eygen paard, 't welk
hy, alvoorens tot deesen dienst sal werden aangenomen, gehou-
den sal syn aan den rilmeester off, by afweesen vandenselven,
den eersten officier te verlhoonen, om van de bequaambeyd
van dien geoordeelt te werden, zo meede van de eyge, nodige
monteeringe, bestaande in kolder, laarzen, spooren, rappier,
carabyn en pistolen (Dito).

77. Daar en boven zal een yder altyd voorsien moeten
weesen van goed, droog kruyt en kogels tot haar carabynen
en pistoolen, waar op de corporaals goed reguard zullen hebben
te neemen; en wie sig van de visitatie ontrekt off sig daar
teegens opposseert, sal verbeuren ses ryxdaalders (Dito).

78. De ordinaire vergader plaats sal gehouden werden voor
't logement van den cornet, alwaar weinig tyd voor de marsch
deroll geleesen en de absenten aangeteekend sullen werden (Dito).

79. En wie na 't rolleesen komt, sal verbeuren de halve
en wie gantsch weg blyft de heele boete, voor ieder reys,
waar toe het opzitten of vergaderen aangeseyd en bier onder
distinctelyk gespeciüceerd werd (Dito),



BURGERS EN SCHUTTERIJ518

80. Alle ordres, die by den ritmeester of, in desselfs absen-
tie, door den eersten officier sullen worden gegeeven aan'de
corporaals tot het visiteeren van de monteering aan ieders
logement en wooninge, sullen promptelyk nagekomen en
aglervolgd werden (Dito).

81. In alle onverwagte voorvallen sal een ieder op't blasen
van de trompet te paard, met volle nionleering en wel voor-
sien van kruyt en loot, op het spoedigste voor de voor-
schreven vergader plaats moeien verscheynen, op de boete
van 12 ryxdaalders (Dito).

82. En zo het gebeurde, dat iemand van de hoofd officieren
quam te overlyden, sal de trompet rond geblasen werden
omnie te paard, ten vollen gemonteerd, ter vergader plaats te
compareeren en, na het roll leesen, van daar na 't slerfhuys
ten eynde voorscbreeven te marcheeren, op een boete van 12
ryxdaalders (üito).

83. Ter occasie van den optrek sal den trompetter eerst
rondblasen om vuursteenen en kruyt te haaien en daar na
uytroepen den preciseu dag en uure om te vergaderen; en wie
als dan absent blyfl, sal verbeuren 20 ryxdaalders (Dito).

84. En op dat alles geregelder mag toegaan, sal niemand van
de ruyters, geduurende dat sy met de geheele compagnie of
met een gedeelte van deselve door de stad marcheeren, 't zy
by wat geval 't ook soude mogen weesen, een schoot sonder
ordre van den commandeerende officier doen, op poene van
3 ryxdaalders voor de eerste, dubbeld voor de tweede en voor
de derde maal arbilralyk gecorrigeert te werden (Dito).

Bb. Als de ruytery marcheerd, zal niemand vermogen tabak
te rooken of leedige pypen in haar mond te hebben, op poene,
voor de eerste keer gelaarst en voor de tweede maal arbilralyk
gecorrigeert te werden (Dito).

86. Tot het invorderen van alle boetens zal den schryver van
deze compagnie voor af de gecondemneerdens een en ander-
maal in der minne aanspreeken; maar, in cas van weygering
of oppositie, sal denselven daar toe, met den subslitiiit van den
Balliuw geadsisteerd werdende, noodsaakeu, uyl alle welke boe-
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lens den schryver genieten sal een vierde en de resteerende drie
vierden sullen blyven ten behoeve van de cavallery (Dito).

87. En zullen alle de gemelde, zo hoofd officieren, als
sergeanlen, op haar aanneeminge respective, hebben te doen
den volgenden eed.

Eed voor de officieren van de schutlery.

Wy belooven en sweeren den staal der Vereenigde Neder-
landen, onse souverainen, syne doorlugtigsle Hoogheid, den heere
Prince van Orange en Nassauw, Elfstadhouder, capitaiu generaal
en admiraal van de Unie, de heeren Bewindhehberen der
Ooslindische CompS mitsgaders den heere Gouverneur Generaal
en de Kaaden van Indie gehouw en getrouw te weesen; dit
ampt, waar toe wy verkoosen syn, naar vermoogen, gelrouwelyk
te bedienen; de ordonnantie, op 't stuk van de wagt beraamd
ofte nog te beramen, punclueelyk te onderhouden en doen
onderhouden; alle invasien, geweld, tumulten en populaire
beroerlens, 't zy van publique vyanden ofle geveynsde
vrienden, te helpen voorkomen, stillen ende ter needer te leggen ;

alle goede ordre en hurgerlyke krygs discipline onder de burgery,
zoo op de wagt, als andeisinls, te bevorderen; en voortsdeses
ryks en stads weivaaren legen alle geweld en vyandelyke
attentaten na uyterste vermogen te helpen beschermen, gelyk
vrome officieren toestaat en betaamt.

Zo waarlyk moet ons God Almagtig helpen.

Eed voor den voaglmeesler.

Ik beloove en sweere, dat ik my in dit ampl van wagl-
meester deeser sleede Batavia, bel welke ik aangenoomen hebbe
te bedienen, opreglelyk en getrouwelyk zal dragen in con-
formité van de ordonnantie, op de burgerwagt beraamt: dat
ik de boeten van de voorsz. wagt perfectelyk sal aanteekenen
en die, na voorgaande coinlemnalien des krygsraads, behoorlyk
vorderen sal, sonder aausien van persoon ofte iemand te ver-
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schoonen; dat ik ook geene compositie met iemand maken sal,
nogte ook gedogen, dat iemand van de burgerlyke wagt ofte
de boel e, daar toe staande, verschoond sal worden, als met
goedvinden van gemelde raad; dat ik my vergenoegen zal met
myn tractement en een vierde part van de voorsz. boete, sonder
iets anders van iemand te prelendeeren; en my voorts in alles
comporteeren en dragen, als een vroom, getrouw en eerlyk
waglmeester toestaat en betaamt.

Zoo waarlyk helpe my God Almagtig.

Eed voor de burgery.

Wy belooven en sweeren, dat wy den staal der Vereenigde
Nederlanden, onse souverainen. syne doorlugligste Hoogheid,
den heere Prince van Orange en Nassauw, Erfstadhouder,
capilain en admiraal generaal van de Unie, de heeren Bewindheb-
beren der Ooslindische Comp e

, den heere Gouverneur Generaal
en de Raaden van India, als de hooge overheyd deser landen,
mitsgaders den magistraat deser stad gehouw en gelrouw sullen
weesen; onse collonel, majoor, capilain en verdere officieren,
in zaaken, de burger wagt rakende, obedieeren en gehoorsamen;
de keuren, de ordonnantien op de wagt beraamd ofle nog te
heraaraen, punctueelyk aglervolgen en nakomen; mitsgaders
voorts lot welstand en behoud van den slaat der gemelde
Vereenigde Nederlanden in deze colonie ons goed en bloed,
lyff en leeven, is 't noodig, op setlen sullen; dat wy voorts
geene correspondentie met eenige uytlandige vreemdelingen
onderhouden of ook eenige commissien van de sodanige waar-
neemen sullen.

Zo waarlyk helpe ons God Almagtig.
88. Alle, die uyt 's Comp' dienst alhier in burger vrydom

overgaan, gelyk ook vreemdelingen en andere, die ter deeser
steede als burgers geadmilteerd werden, sullen voor Scheepenen
den voorenslaande eed van de burgerwagt moeten afleggen;
onderlusschen, dat onder die eed al meede hegrcepen syn alle
burgers, die sig alhier reets bevinden of van eenige buyten



ONTVANGER GEN , SJAHBANDAR, ENZ. 521

comptoiren nog mogten aankomen (Resolutie 14 Juny 1743
en 10 January 1764).

89. Die van de Mardykers of inlandsche Christen compagnie
sullen by tyden van brand ofte andere ongemak niet in 't ge-
weer ofte by een behoeven te. koomen, ten sy expresselyk, door
last van de magistraat olie overheyd, den trommel daar toe
geslagen en sulx uytgeroepen worde, wanneer gehouden sullen
weesen hun daar na te reguleeren (Oude statuten).

90. De officieren dcrselve sullen hunne aparle krygsver-
gadering houden en hunne wagten en posten moeten versorgen
afgesondert van de Nederlandsche burgery, mitsgaders, als
hier vooren gezegd, onder 't gezag en ordre van den heer
collonel staan, die derselver krygsvergaderingen sal laaien
heieggen (Ordonnantie 13 Augustus 1657).

91. De compagnien inlandsche burgers zullen hestaan in
twee compagnien binnen en drie compagnien buyten de stad,
ieder hebbende een capitain, luytenant, vaandrig en vier
sergeanten met een aparte waglmeester, die sig sal moeten
reguleeren naar 't geene hier vooren omtrent die van de
Nederlandsche burgery is gestatueerd, in so verre omlrend
syn dienst applicabel is (Resolutie 16 Maart 1666 en 28
Juny 1669).

92. De inlandsche burgers moeten by de Rotierdammer
poort, op sodanige plaats, als den heer collonel goedvind, met
het geweer leeren omgaan, waar toe aan haar de nodige
snaphaanen geleend en het kruyt verstrekt sal worden (Resolutie
3 Maart 1675).

VAN DEN ONTFANGER GENERAAL DEK DOMAINEN.
NEVENS SABANDHAARS EN LICENTMEESTERS.

I. Tot het byzondere departement van den ontfanger
generaal gehoord de invordering van alle de domainen van
het koningkryk Jacatra, zo wel die jaarlyks verpagt, als by
admodiatie overgelaalen werden, en alle andere (Oude statuten
en 't presente gebruyk).
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2. Daar onder begreepen het houden der Chineese speelen,
pho en topho:

de recognitie voor den vryen invoer van de zuyker van
de in het Bantams gebied staande moolens;

's Heeren geregtigheid van de araks branders;
» » » verkogte particuliere scheepen

en vaarthuygen;
» geregtigheid van verkogte vaste goederen:
» » » i) buffels en koebeesten,

door den opsiender van 't afkoomend beestiaal
gecolligeert werdende;

» geregtigheid van de door de inlandsche regenten en
andere aan de soo genaamde kandang en elders verkogt werdende
buffels, etc, a een quart rd r ieder, 'I welk den gecommitteerde
tot en over de saken van den inlander moet colligeeren;

de licentien en andere geregligheeden, welke de alhier ten
handel komende scheepen en vaarthuygen ten behoeve van
de Compe moeten liet aaien:

de aan de sabandhaars ter invordering gedemandeerde
inkomende regten van vreemde Europeescbe koopmanschappen;

de recognitie penningen van de uyt Nederland particulier
aangebragt werdende dranken, en

het provenue van 't gezegult papier.
3. Om het invorderen van de recognitie penningen te

faciliteeren sal de betaaling derselver van goederen, die van
de scheepen met particuliere vaarthuygen werden afgehaald,
loopen voor reekening van den geenen, die deselve laat
afhaalen, sonder onderscheyd, of hy daar op regt van eygendom
hebbe gehad of verkreegen of niet, dan behoudens desselvs
regres op den overbrenger, indien hy dezelve aan hem
mogte hebben voldaan (llesolutie 15 May 1753).

4. Ten welken eynde de hoomwagters by 'l passeeren van
de boom het nodige ondersoek naar den afhaaler moeten doen
en daar van immediaat kenuisse geeven aan den onfanger
generaal, om te kunnen weelen, van wien de recognitie
gelden heeft in te vorderen (Dito).
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5. En wat de recognitie goederen aanbelangt, die met
's Comps schouwen en vaarthuygen aan de wal gebragt werden,
van deselve moet al meede by het passeeren van de boom,
dan wel op de equipagie werl", gelyk onderzoek en rapport
aan den ontfanger generaal gedaan werden door een pennisl
of ander persoon, die den opper-equipagiemeester daar toe
sal moeten stellen.

6. Dog in extra-ordinaire gevallen of by schielyk vertrek
der scbeepelingen sonder de verschuldigde recognitie pennin-
gen betaald te hebben sal den ontfanger generaal aan den
heer Gouverneur Generaal moeten overgeeven eene notitie
van sodanige persoonen, als daar omtrend nalatig zyn geblee-
ven of by cenig toeval niet hebben kunnen aangesprooken
werden, ten eynde ordre van welgemelde syn Edelheyd,
't zy tot belasting op reekening der soldyen ofte andersints
te erlangen (Resolutie 5 December 1752).

7. Voor 't overige gedraagt men sig naar de algemeene en
bysondere voorwaarden der verpagting van de domainen, die
jaarlyks by deesé regeering gearresteerd en in druk uytgegeeven
werden, even als of alhier vvoordelyk waaien ingeschreeven.

8. Aan alle vreemde Europeesen, van buyten aankoomende,
verbooden synde alhier sonder uytdrukkelyke bewilliging
deeser regeering langer te verblyven dan den seliden dag, dal
het schip, waar mede ze aangekomen syn, vertrekt, op poene
van corporeele apprehentie en versending van hier, met inter-
dictie om ooyt weeder Ie komen of swaardere straffe, naar
bevinding van saaken, so sullen beyde de sabandhaars en
insonderheid die, welke over de Christenen gesteld is, daar op
hebben te letten en doen lellen, mitsgaders, by ontdekking, dal
sodanige, wiens schip vertrokken is, zig na sons ondergang
nog aan land bevind, daar van onmiddelyk aan syn Edelheyd.
den heere Gouverneur Generaal, kennisse te geeven.

9. De sabandhaars, insonderhfyd die over de Christenen
gesteld is, sal sorge dragen, dal, by het aanweesen van scheepen
van vreemde Europeesen, de Manilhas en Makaose uytgesondert,
die altyd onder de binnenlandsche bandelaars gereekend zyn,
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alleen de drie eerste in rang synde persoonen van yder derselve
en van de mindere vaarlhuygen niemand dan den gezaghebber,
ieder met een knegt of slaaff ten synen dienste, aan land sullen
mogen veraagten, het sy om wat reeden of onder wat voor-
wendsel het weesen mogte.

10. Hy zal ook de aankoomende vreemdelingen telkens
moeien prevenieeren:

dal alleen een schuyt of sloep van elk schip aan de wal zal
mogen komen geduurende den dag en weeder na boord moeten
roeyen voor sons ondergang;

dal alle andere vaarlhuygen, 't zy barcassen, boots, jollen
of andere, van wat benaaming ook, aan boord van voornoemde
vreemde scheepen sullen moeten gehouden werden:

dat de capitains of schippers by hunne aankomst en vervolgens
hunne benoodigtheyd van water en brandhout aan hem, saban-
dhaar, sullen opgeeven om ten reedelyke pryse aan boord besorgt
te werden door den commandeur van de werff;

dat de bevelhebbende officier van de brandwagt te deeser
rheede ordre heeft alle, aan of van boord komende of gaande
vaartuygen, tot geene Konings scheepen gehoorende, te visiteeren
en absolut niet Ie gedoogen, dat eenig vaartuyg, hoe genaamt,
na dat de vreemde schuyten of sloepen met sons ondergang van
de wal terug gekeerd syn, aan boord van hel vreemde schip
aanleggen of van boord vaaren, maar bevoegd is de zulke, die het
in weerwil van het verbod onderstaan willen, eerst door een
schoot met los kruyt te waarschouwen en, niet gehoorsaamd wer-
dende, met scherp op de zodaanigen te vuuren, al waar het ook
met gevaar van dezelve in de grond te booren, maar alle
vaarthuygen, die by toeval voor sons ondergang niet aan boord
hebben kunnen komen, by de brandwagt te doen vernagten.

11. Alle gezantschappen, item aankomende en vertreckende
vreemdelingen sullen haar toegang en addres hebben tot
de sabandhaars, 't zy om dezelve by den heer Gouverneur
Generaal te introduceeren ofte anderzints te regl geholpen te
werden, moetende sy ook sorge dragen, dat die lieden op baar
behoorlyke tyd lossen, laaden, haare passen bekomen en voorts
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in alle deelen wel getracteertl werden, zoo als ten uieesten
welstand van 't gemeene best vereyschl werd (Ordonnantie
2 Pebruary 1627).

12. De sabandhaars sullen, zo wei als de boomwaglers en
die 't verder aangaat, nauw reguard moeten slaan, dat geene
aankoomende vreemde negotianlen, door wien 't ook zy, on-
lanlsoenelyk bejeegend of eenige hoenders, eyeren of andere
kleyne koopmanschappen met geweld ontnomen, dan wel eenig
ander onregt of overlast aangedaan werde, moetende zy zulke
overlast doenders tragten te agterhaalen om door den officier
daar over, na bevinding van de misdaad, gestraft Ie werden
(Placaat 15 April 1670j.

13. Egler mag niemand des nagts, na het sluyten van de
boom. het tolhuys passeeren, op poene van aan lyf of leeven
te sullen gestraft werden; en sal de schildwagl ook aan die
straffe subject weesen, die de passagie sal hebben gedoogt
(Placaat 5 April 1652;.

14. haar en hoven sullen de sabandhaars en hunne onder-
hoorige boomwaglers geen ajidere, door particuliere of vreemde-
lingen gehuurde luenscheu de boom in het geheel mogen laten
passeeren, dan die, niet alleen een bewys van hunne vryheid,
maar boven dien een permissie briefje van de capitain, waar
onder deselve sorteeren of bescheyden syn, konuen produceereu
(Resolutie 10 Juuy 1757).

15. Waar van de sabaudhars gehouden sullen wesen in
een .ipart boek pertinente aantekening te houden, mitsgaders
daar op een duydelyke en klaare wyse bekent te stellen, dat
al het voorschreeven hun gebleeken is en effect gesorteerl
heeft.

16" De licentien en andere geregtigheeden, welke de alhier
ten handel komende scheepen en vaarthuygen, zelfs de Porlu-
geese Konings schepen, die eenige koopmanschappen in hebhen.
't zy op vragt, dan wel 10l cargazoen, voor reekening van de
scheepelingen zelfs ofte van andere, wegens anker- en zo ge-
naamd koppen geld. de passen, item ton-of lastgeld, nevens de
expeditie der losbrieveu, etc. ten behoeven van d'Edele Coiupe

,
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de sabandhaars, den cassier van den generaalen ontfang en
de verdere bediendens van de boom, als andersints, moeien
betaalen, sullen eènlyk beslaan in de volgende. Ie wee ten
Resolutie 9 May, 15 July en 11 September 1752, item

adverlissemenl 22 September en resolutie 19 February 1754).
17. Voor ider schip, jonk of minder vaarlhuyg, komende

van Canton, Nimpho, Aymiiy. Tonquin, Cnrmandcl, Bengalen
en Macao. zonder reflexie op de groote. een Imnderl ryxdaalders,
in dezer voegen Ie verdeelen:

rd' 60: — voor de Edele Gomp e en daar van :

rds 25 : — voor ankeragie geld:
10 : — » de pas;

» 25 : — » het last geld;
» 25 : — » de sabandhaars, zo voor de losbrieven

en pas. als andersints, in 't geheel;
» 15: tusschen den cassier van den ontfangst en

de hoomwagters te verdeelen, na dat daar
van eerst zal afgehouden weesen rd" s'/*
voor 't zegul en opgeld, dus eygentlyk
maar 5l jt voor de cassier en 6'/2 voor de
hoomwagters;

koml rd* 100: - in 't geheel (Dito.
18. Wel verstaande, dat de jonken, komende van Canton,

Nimpho en Aymuy, daar en boven sullen moeten betaalen hel
volle koppen geld der manschap, met ydèr jonk overkomende,
teegens lS'/j stuyvers yder kop (Instructie 51 November 1760).

18. Voor ieder schip, jonk of minder vaarthuyg van Siam,
Cambodja, Pegu, Arakan, Padang, Malacca, Ambon, Banda,
Temalen, Maccasser, Timor, Baly, Badong, Kusamba en Katewel,
groot thien lasten of daar boven, vyftig rd 8 als boven, in deselve
proportie te verdeelen, moetende 't zegul- en opgeld voor de
pas tol 2' 8 rd s inselver voegen uylhet aandeel van den cassier
en de hoomwagters gevonden werden (Üilo).

20. Dog vaarlhuygen, komende van plaalsen, by de even
voorgaande paragraaf vermeld, die geen thien lasten houden,
sullen maar de helft of 25 rd s betaalen (Dito).
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21. Invoegen ook zoo veel of 25 rd* sal moeien betaald
werden voor yder vaarthuyg, komende van Palembang, Jamby,
Joboor, Banjermassing, Mandhar, Bancalis, Sampit, Cayelie,
lllilon, Behadjoe, Mandawe, Sumltauwa, Batle Barra, Bate,
Indragiery, Bapat, Toenkal, Jillo, Biouw, Kottaringicn, Bima,
Sianlan. Pan linea n, Rakan, Tambora, Soesoek. Assaban en
Sampang, groot synde boven de agt lasten (Dito).

22. Dog, so veel niet kunnende vervoeren, sullen sy volstaan
niet de voldoening van vyfthien rd\ alles als vooren te ver-
deelen (Dito).

23. Voor yder vaarthuyg, komende van plaatsen op Java's
Oostkust, zo boven, als beneeden Samarang, sal moeten betaald
werden tbien rd*, in volgende maniere te verdeelen:

rd* 2: — voor ankeragie geld
» 1 » hoofd geld ten behoeve van de
» l: — » last geld Compagnie;

:24 ■ zegul geld
: 3 opgeld van 't zegul, ten behoeve van

de parapheerders en collecteurs:
> 4: —

» de sabandhaars;
»• 12 • de pas. ten behoeve van den cassier van

den generaalen ontfang:
» 1:9 » de pas, ten behoeve van de boomwagters

en scbryvers;
komt rd8 10 : — als vooren (Dito).

24. Waar onder nogtbans niet begreepen syn de prauw
mayangs, welke maar de helft van 't bovenstaande of vyf rd s

sullen moeteu helaalen (Dito).
25. Wanneer egter een vaartuyg, van Java's Oostkust alhier

aangekoomeu, niet weder derwaarts relourneerd, maar naar
Macasser olie eenige andere plaatsen om de Oosl komt te ver-
trekken, waar van de pas op hooger zegul als de eerste
gtscbreeven werd, als dan zal hel meerder kostende van de
zeguls of passen van 's Comp s portie afgetrokken werden: gelyk
daar en tegen, wanneer een Javaans vaarthuyg van hier naar
eenige plaatsen vertrekt, werwaarts de pas op een kleynder
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zegul geschreeven werd, van hel different geene restitutie zal
werden gedaan, maar het selve hlyven ten behoeve van de
Edele Compe (üitp).

26. Eyndelyk moet een vaarthuyg. naar Banlam veil rek-
kende, betalen 27 stuyvers voor het zegul en opgeld van de pa.s
en twaalff stuyvers voor de schryvers of negen en dertig
stuyvers in 't geheel (Dito).

27. Zullende de inlaudsche of andere, particuliere Iralliquan-
ten, hoven het voorschreeven bedraagen en de gewoone tollen,
waag- en redenitie gelden van de aangehragle en eenige uyt
de vervoert werdende goederen, niets het allerminste, onder
wat naam, door wie of ten wiens behoeve het ook weesen
inogte, mogen werden afgevordert, maar in tegendeel alle gifleu
of gaaven, bevoorens plaats gehad hebbende, moeten cesseeren,
buyten het geene den sabandhaar van de door de vreemde
Europeese natiën uylgevoert werdende arak volgens het oude
gebruyk geniet, en twee ducatons, die hem van ieder voorde
eerste maal ingevoert werdende lyfeygen, gelyk onder 't hoofd-
deel van tollen en inkomsten geslatuecrt is, syn toegelegt,
op poene van, by meerderen ontfang, de viervoudige waarde
te verbeuren ten behoeve van den benadeelden persoon en
arbitrale correctie (Dito).

28. En zal van de aankomende handelaars, niet alleen geeu-
zints borgtogt mogen werden geêxigeert voor de belaaling van
voorschreeven sommen, maar selfs werd het stellen van borgen
tot het bewind over de ladingen positief eens voor al geinier
diceert, op poene van een amende van hondert ryxdaalders
voor die zig als borge laten gebruyken, en ook zoo veel voor
ieder bediende van de boom, die, daar van direct off
indirect eenige kennisse gehad hebbende, zulx niet ten
spoedigsten aan den heer Gouverneur Generaal, dan wel een
der officieren van justitie komt aan te geeven; suilende deeze
boetens tusschen den officier, die de calange zal doen, en den aan-
brenger in gelyke porlien verdeelt en daar en boven des laatsles
naam, des begeerende, gesecreleerl werden (Dito).

29. De sabandhaars moeien collecleeren en, even als de
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PLiIiAT-BOEK DEEL IX. 34

voorsz. licentien, aan den ontfanger generaal al meede by een
pertinente reekening 'sjaarlyks verantwoorden de inkomende
regten der door de vreemde natiën, de Macaos en Manilhas-vaar-
ders, als onder de pagt van den boom gehoorende, nogthans
uytgesondert, alhier aangebragt werdende, gepermitteerde koop-
manschappen ; en welke inkomende regten als volgt bepaalt
syn, te welen; van alle dranken en eetbare wharen, ter groole
van een biervat of aam of iels meer als dat, 't zy bier, wyn, mom,
ale, cieder, gerookte of gesoute visch, ingelegde of gedroogde
I'ruytagien en ook de kassen ter groote van 150 tot 200 hou-
leilles, sluk voor stuk, vyfthien ryxdaalders en van spiegels,
eabinetten, horologies en andere rariteyten 20 percento (Reso-
lutie 10 Juny 1757, vergeleeken met de pagt conditien voor
anno 1757—1758).

30. Waar en hoven zy 'sjaarlyks onder ultimo December
aan de regeering moeten presenteeren een accuraate notitie
van al het geene door vreemde Europeesen in dat afgeloopen
jaar alhier aangebragt en weder vervoerd is, ten eynde daar
van een afschrift aan de heeren Meesters over te senden
(Kesolulie 28 Maart 1754).

51. Op de vaarthuygen, komende van de na te meidene
plaatzen, zullen geen meer manschappen mogen bescheyden
weesen, als hier onder, na derselver onderscheyden groote,
bepaald is, te weeten:
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(Resolutie "25 February 1755).
52. En sullen de sabandhaars daar op steeds attent moe-

ten weesen, mitsgaders, by ontdekking, dat bel aangebragte
getal die bepaaling soo veel excedeerdc, dat men reeden van
argwaan heeft, daar van kennise geeven aan den heer Gouver-
neur Generaal (Dito).

33. Sy sullen ook van alle aankomende slaven, zo weegens
haar naam, als de eygenaars derselve, een pertinent notitie
boek moeten houden (Resolutie 7 Juny 1713).

54. Voorts zullen de nachodas der alhier ten handel komende
vaarthuygen, op poene van 15 rds boete ten behoeve van
de armen, gehouden syn by hunne aankomst of uyterlyk bin-
nen den tyd van vier elmaalen, aan eene der sabandhaars by
namen op te geeven, niet alleen derzelver meede gebrngte
passagiers in 't generaal, maar ook in 't bysonder die geene,
welke van intentie syn sig alhier ter needer te setten; moetende
ten opzigle der laatste opgave zulx geschieden met assistentie
van een der inlaudsche officieren, onder welkers compagnie
die nieuwe colonisten na haan; onderscheyden natiën eygent-
lyk sorteeren, en onder vertooning van een daar toe dienend
certificaat van den gecommitteerde tot en over de saaken van
den inlander; lerwyl ook die, welke weeder van bier ver-
trekken en eeuelyk ter negotie alhier syn aangekoomen, verpligt
sullen weesen by bun vertrek daar van keunisse te geeven
aan den gemelde s;ibandbaar, die daar van pertinente aanteeke-
ning sal moeten doen houden (Resolutie 25 February 1755).
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35. Insgelyks sullen de sabandhaars by aankomst van
vaartbuygen telkens accuraat moeten nagaan en examineeren,
of de daar meede aangebragte manschappen, geweeren (gebrande,
scherppuutige bamhoesen daar onder begreepen) en verdere
ammunitie van oorlog met de notitie op de passen komen te
accordeeren, blyvende egler de verdere lading buyten hunne
bemoeyenisse (Dito).

56. De sabandhaars zullen aan geene scheepen of andere
vaartbuygen, die van hier willen vertrekken, passen mogen
verleenen, voor en al eer hun ten genoegen zal gebleeken weesen,
dat 's Heeren geregligheid door den werkelyken eygenaar
betaald sy, op poene van anders voor de versuymde betaaling
selfs aansprakelyk gehouden te werden (Dito).

57. Op de passen van vertrekkende scheepen of vaartuygen
sullen de sabandhaars geene geweeren mogen bekent stellen,
sonder daar toe alvoorens speciale permissie en consent van
den heer Gouverneur Generaal verkreegen te hebben, onder
welke geweeren egtcr niet sullen begreepen weesen de sodanige,
die tot defensie van 't schip of vaartuyg, waar voor de pas
gevraagl werd, klaarblykelyk noodsaakelyk vereyscht werden
(Resolutie 29 December 1752).

58. En sullen de vaartbuygen, naar Timor vertrekkende,
niet meer dan ten hoogsten twee hondert 'S buskruyt, met
het daar toe benoodigde scherp, mogen vervoeren, op poene
van confiscatie en een duysent rd* boete voor de diacony
armen alhier (Resolutie 15 November 1765).

59. Waar en boven by de passen, die aan de vaartbuygen
in 't generaal verleent werden, duydelyk mentie zal moeten
gemaakt werden van de restrictien en poenaliteiten, van en op
den particulieren en verboden handel gesteld (Resolutie 15 April
1758).

40. Om bel te leur stellen van hel oude verbod, dal geene
particuliere vaartbuygen, van de groote Oost komende, Java's
Oostkust mogen aanloopen, so veel mogelyk is, voor te komen,
werd de sabandhaars gelast, telkens by aankomst van burger
vaartbuygen uyt Ambon of Randa, nauwkeurig te inquireeren,
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of ze ook ergens tusschen beyde syn aangeweest; en, zo ja, wal
hen tot 't overtreeden deezer interdiclie bewoogen hebbe, mei
ordre om, so sy daar omtrent iets onbehoorlyks ontdekken of
vermeenen te mogen suspecteeren, daar van dadelyk aan deze
regeering kennis te geeven; dog, de enquesten geen zaken van
attentie of nader onderzoek uylgeleevert hebbende, een maal
'sjaars, met hel eynde van December, van berigt te dienen
weegens de naamen, monture, lading en equipagie van de bur-
ger vaarthuygen, die hier van Ambon en Banda aangeland of van
hier derwaarts vertrokken zyn (Resolutie 15 Augustus 1764).

41. Egter sullen de sabandhaars geene passen mogen
verleenen aan vaarthuygen na Macao of eenige plaatsen in
China (Resolutie 2 Juny 1763).

42. En sullen de vertrekkende burger vaarthuygen, voor
dat hun pas erlangen, des noods, met assistentie van twee
kaffers of geregtsdienaars van den water fiscaal, moeten wer-
den gevisiteerd, of ook eenig volk van de Comp e of van vreemden
vervoeren (Resolutie 2 Juny 1761).

43. Van de verleende passen naar de groote Oost, Java,
Gheribon, Bantam, de Westkust, etc. moet bier notitie gehou-
den werden, om deselve leegens de van die plaatsen ontfangen
werdende notitien te confronteeren; en welke confrontatie sal
weesen van 't departement van den onlfanger generaal en de
sabandhaars (Resolutie 10 Augustus 1761).

44. Het geschut van particuliere vaarthuygen mag, aan
de wal gebragt werdende, niet in de huyzen of elders, dan
alleen op de daar toe gestelde plaats op de sabandhary bewaard
werden, op poene van, boven confiscatie, na exigentie van saken
en met een geldboete en ook aan lyf en leeven te zullen
gestraft werden.

45. De onlfanger generaal sal by syne aanstelling moeten
afleggen den volgenden eed:

Ik beloove en sweere den staat der vrye Vereenigde Neder-
landen, myne souverainen, syn doorlugtigsle Hoogheid, den
heere Prince van Orange en Nassauw, Erfstadhouder, capitain
generaal en admiraal van de Unie en de heeren Bewindheb-
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beren der geoctroyeerde Ooslindische Comp e
, mitsgaders den

heere Gouverneur Generaal en de Raaden van India gehouw
en getrouw te weesen; 's lands middelen en geregtiglieeden
na myn uyterste vermogen Ie helpen bewaareu, maincteneeren
en bevorderen; niemand boven de ordinaire thollen, licentien
ofte impositien iets te eysseben, exigeeren ofte af te dwingen ofte
zulx van andere gedoogen, direclelyk of indirectelyk;'t bedraa-
gen der inkomsten aan niemand, als die 't behoort, te open-
baren; en voorts generaalyk my sodanig in deese bedieninge
Ie quylen, als een eerlyk en vroom man toestaat en betaamt;
dat sal ik niet nalaaten om haat ofte gunst, schade ofte profyl
ofte eenig ding ter weereld

Zo waarlyk moet my God Almaglig helpen.

VAN DEN GECOMMITTEERDE TOT DE ZAAKEN VAN
DEN INLANDER.

1. Aan den gecommitteerde tot de saken van den inlander
zal gedemandeerl blyven de informatie en decisie, op approbatie
van den heer Gouverneur Generaal, van alle civile en huyselyke
zaaken, die, welke de godsdienst en de huwelyken der
inlanders betreffen, daar onder begreepen, nevens alle diergelyke,
welke althoos door denselven en de inlandsche capitains, nevens
de hoofden van de campongs, etc. zyn afgedaan geworden, in
zo verre die komen voor te vallen ten platte landen, boven de
buylen posten Meester Cornelis, Anke en de Qual, de rivier
Maronde en 't land Tana-Abang, 't zy onder Mahometaanen
en Chineesen of andere onchrislenen, als ook by de campongs
volkeren onder den anderen, invoegen als van ouds, directelyk
blyven sorleeren (Placaat 13 December 17..).

2. Behoudens egter, dal het aan parlhyen vry zal staan,
indien sy te samen of een derselver, 't zy aanlegger of
verweerder, zulx begeeren, hunne zaak direct by Scheepenen
ter rolle te brengen, ingevallen van boven de gelds waarde
van vyfl' ryxdaalders, zonder dal den inlander zig zal mogen
addresseeren aan commissarissen van kleene geregts zaaken,
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wier jurisdictie sig niet boven Meester Cornelis uytstrekt
(Dito).

3. De Landdrost zal niet vermogen syne bediendens buylen
de voorsz. bepaalde limilen eenige exploiclen of arresten te
doen dirigeeren, maar dat ten eenemaal moeten overlaten
aan den gemelden gecommitteerde (Kilo).

4. En blyft inselvervoegen aan den laatstgenoemde geinlerdi-
ceert sig, om wat reeden of op wat voorwendsel het ook
weesen mogte, in eenige saaken, hoe ook genaaint, beneeden de
voorschreeven regtscheydinge voorvallende, 't zy onder Chinee-
sen, 't zy onder Mahometanen, in Ie wikkelen, alleen uytge-
zondert de zodanige, dewelke in de gezamenllyke inlandsche
campongs of wyken onder bel daar toe geboorende volk mogten
ontstaan, als gelyk van ouds directelyk onder meermelde
gecommitteerde alleen blyvende sorleereö, in so verre maar
civile ofte huyselyke saken syn (Dito).

5. De capilains der inlandsche natiën sullen buylen dese
stad niet alleen alle inlanders, die na neegen uuren sonder bran-
dend ligt, bysonder met eenig geweer, hunne campongs willen
passeeren of wel daar omtrend op 's Heeren weegen bevonden
werden, 't zy met goedheid of met geweld, moeien opvatten en
aanhouden om den volgenden dag aan den Landdrost te werden
overgegeven; maar ook, wanneer sy kondschap van zodanige par-
thyen komen te erlangen, sullen sy deselve buylen hunne cam-
pongs te keer gaan en apprehendeeren of wel, in cas van
resistentie, sonder scrupule onder de voet sloolen, mits daar van
den volgenden morgen kennis geevende aan den Landdrost (Dito).

6. Geen inlander, sonder onderscheyd, van wat natie of
gezindheid hy zy, binnen de limiten van 't koningryk Jacatra
woonende, mag voeren, gebruyken, nog aanhouden eenig schiet
geweer op de land weegen, velden en in de bossclien ; en
zullen alle de geene, die in voorsz. lauden woonagtig en eenig
schiet geweer meester syn, hel selve binnen ses maanden
moeten brengen by den gecommitteerden van den inlander, op
poene van confiscatie en arbitraire correctie (Placaal 4
January 1746 en 50 December 1750).
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7. Dog aan de inlandsche hoofden, de opsigtersof mandha-
doors der landeryen en zuykermolenaars werd een bepaald
getal van zulk schiet geweer toegestaan, inils aangeevende
aan de voorsz. gecommitteerde en daar voor ook responsabel
blyvende, op poene als vooren.

VENDUMEESTERS.

1. Niemand, dan de door deze regeering aangestelde stads
vendumeesters, sal eenige particuliere vendutien, 't zy binnen
of biiyleu 'sliuys, in 't pnhlicq of ondershands, mogen houden,
selfs niet de secretarissen der respective collegien, den curator
ad lites ofte andere, die daar toe amptshalven geauthoriseerd
syn, dan in so verre dezelve geschieden van 's Heeren wee-
gen, uyt kragte van verkreegene executie of wel weegens
eenige boedels, in hunne voorsz. geaulhoriseenlc qualiteiten
onder hunne administratie synde (Resolutie 2T> September
1746).

2. Opdat de vendumeesters niet door het houden van den
verkoop van goederen by wege van lotery in hun geregtelyk
salaris werden verkort en om andere goede reedenen werd
het aanregten en houden van loteryen buyten speciaal verlol
deser regeering verboden op een boete van 500 rd 8, ten behoeve
van de diacony armen, te verbeuren, zo wel voor den houder,
als die gcene, die er syn huys of thuyn toe mogte geleend
hebben (Biljet 51 Maart 1763).

5. De vendumeesters sullen voor het aanslaan van de
biljetten, den uytroep of becken slag, 't gebruyk van de tafel
en 't zeyl, den afslag en 't geene verder daar van dependeerd,
niet meer voor salaris genieten, als:

van particuliere persoonen, van vaste en onroerende goe-
deren:
de vendumeesters 1 9/ 10 procentos,
» afslager ,9/40 »

» caslelyn van 't heeren logement l( 9 »

maakt ten hondert,
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van losse goederen en roerende do!
:

de vendumeesters 4 procentos,
den afslager 1 procento,

of te samen 5 procentos.
En van 's Comp s lywaaten, manufacluuren en andere, losse

goederen:
de vendumeesters 3 procentos,
den afslager ', procento,
de beyde oppercooplieden van 't casleel 1 »

» administrateur in 't kleeeden pakhuys i/i »

ofte te samen !J procentos,
buyten een per mille voor de armen; mils dat de vendu-

meesters en afslager, ider na rato van hun aandeel in 't voor-
schreeven salaris, sullen moeten respondeeren voor het inkomen
der penningen of het procedido der vendutien, welke zy binnen
den tyd van vier maanden na hel houden der vendutien sonder
manquement moeten verantwoorden, daar en soo het behoort;
dog ten laste der godshuysen mogen sy geen salaris opbrengen
en van de verkoopingen met tusschen komste van geswooren
makelaars sal hier na onder hun hoofddeel werden gesprooken
(Oude statuten, resolutie 5 September 1648, 8 Octoberl69l,
23 Jury 1737, 12 Augustus 1746, 9 May 1752, 18 November
1757 en 14 July 1761).

4. En zullen de vendumeeslers uyt dien hoofde by 't aan-
vaarden hunner bediening behoorlyk cautie moeten stellen, ter
somma van thien duysent rd s ieder, en de afslager voor vyff
duysent rd', ten behoeve van de Comp'' en ten genoegen der
vendumeesters, die in allen gevallen direct verantwoordelyk
blyven voor de geproflueerde penningen (Resolutie van Schepenen
3 November 1685 en 21 Maart 1766).

5. En zal den afslager voortaan geene vendugelden mogen
invorderen als op de origineele rollen, die door den vendumees-
ter onderteekent en met syn cachet aan een draat verzegelt syn;
gelyk hy ook gehouden sal weesen, niet alleen de betaalingen,
't zy hy die in 't geheel of ten deele ontvangt, telkens, ter
presentie van den belaalder, in margine van de schuldpost
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behoorlyk niet de datum te noteeren en onderteekenen ; en egter,
als het tot meerder gerustheid gerequireert werd, ook een
quitantie af te geeven; maar ook dagelyks de ontfangene gelden
aan den vendumeester onder behoorlyke recipisse te tellen en
vervolgens die rollen, na liquidatie, over te geven om door
hem by den andere ingebonden en bewaart te werden (Resolutie
16 Augustus 1709).

6. Ook sal den afslager, tot meerder gerustheid, so van de
vendumeeslers, als de ingezeetenen, van dewelke hy de vendu-
gelden komt op te haaien, en om hem te meer tot gelrouwheyd
in syn dienst te verbinden, voortaan by Scheepenen moeten
b'eedigt werden (Dito).

7. Soo als dat ook ten reguarde van der vendumeesters
klerk sal moeten plaats hebben.

8. En sullen de voorschreeven borgtoglen niet langer duuren
dan ses maanden na haar overlyden of demissie, mits daar
omtrent het selfde observeerende, als onder den titul van
deurwaarder en stads boode weegens de borgen van dese
bediendens is gestatueert (Resolutie 7 November 1695).

9. By aldien eenige onroerende goederen, by vendutie op-
geveylt, op de begeerte der eygenaars of hunne gemagtigdens
opgehouden, dog naderhand, binnen den lyd van een maand,
onder 's hands verkogt werden, zal des niet teegenstaande aan
de vendumeesters en afslager het volle salaris, boven bepaald,
moeten uylgekeerd werden (Resolutie 5 September 1648).

10. 't Selfde sullen ook subject weesen alle roerende goede-
ren, in so verre die ten selven dage, dat ter vendutie opgeveyld
en opgehouden syn, onder 's hands verkogt mogten werden
(Dito).

11. De geoctroyeerde societeyt tot den handel in amphioen,
voor soo verre die whare aangaat, zelfs vendumeester synde,
sal, even als alle de geene, die lot het houden van geregtelyke
verkoopingen bevoegt syn, met betrekking tot de koopers
behouden het regl van parate executie, tot ses maanden na
den dag der verkooping toe, te weeten, na voor afgegaane
insinuatie en renovatie door den bode, mitsgaders een dag-



VENDUMEESTERS.538

vaarding voor den regter, daar het behoort, om de executie
te zien decerneeren (Resolutie 31 July 1761).

12. Insgelyks sal de boekhouder van de bank courant en
bank vim leening, als vendumeester van de by dezelve verkogt
werdende goederen, mede preferentie en 't regt van parate
executie hebben, invoegen hy zig ook ten opsigte der publicque
verkoopingem naar den verderen inhoud van dit hoofddeel zal
hebben te reguleeren.

13. Ue voorschreeven vendumeesters en afslager, nevens
alle verdere beamptens, tol het houden van openhaare ver-
koopingen bevoegt, sullen zig sliptelyk moeten reguleeren naar
't geene onder secretarissen van justitie en andere hoofddeelen,
met relatie, so tot het selfs mynen of laaten mynen door
vreemde Europeesen, als andersinls, is gestatueerd.

14. De vendumeesters en alle andere, die amplshalven tot
het houden van openhaare verkoopingen, 't zy vrywiliig
of by weege van executie, geregtigt syn, sullen niet mogen
verkoopen eenige wynen, bieren of andere, diergelyke Europeese
dranken, die bedurven, zuur, hard of aangestooken syn; maar,
alvoorens eenige Europeese dranken op te veylen, deselve te
proeven, ter oulwaaring of er geen het minste bederf aan
gekoomen sy, op poene van, contrarie doende of eenige dranken
ongeproeft voet stools verkoopende, Ie sullen vervallen in eene
boete van 500 rd s ten behoeve van den officier, die de calange
sal doen, welke boete ook den kooper van bedurvene dranken
sal verbeuren, gelyk meede de officieren van justitie, by aldien
sig ten deesen opsigte aan oogluyking of pligt versuym mogten
schuldig manken.

15. Vendumeesters sullen met de intreede van hun ampt
den navolgende eed by Scheepenen moeten doen.

Ik beloove en sweere, dat ik den staat der Vereenigde
Nederlanden, syne doorlugtigste Hoogheid, den heere Prince
van Orange en Nassauw, Erfstadhouder, capitain generaal en
admiraal van de Unie, nevens de heeren Bewindhebberen der
geoctroyeerde Oostindische Comp e

, mitsgaders den heere Gouver-
neur Generaal en de Haaden van India, als ook deze steede
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gehouw en getrouw zal weesen : dat ik myn uytcrsle naarstigheid
en devoir aanwenden sal, dat de goederen, die by my worden
afgeslagen, ten duurste werden verkogl ; dat ik op vendutien
niet koopen of mynen sal voor my selven ofte voor anderen,
directelyk, nogte indireclelyk; en dat ik my voorts, in 't geene
myn ampt sal aangaan, onpartydig en getrouw dragen, mits-
gaders de ordonnantien, my voorgesteld, punctueelyk agter-
volgen sal.

So waarlyk helpe my God Almagtig,

VAN DE GESWOOREN MAKELAARS.

1. Ten eersten sal niemand vermogen eenige wettige make-
laardye, 't zy in koopmanschappen, wissel, assurantie, actiën,
credilen ofte andersints, te exerceeren, onder wat pretext het
ook soude mogen wesen, sonder alvoorens daar toe specialyk
by de Edele hooge regeering deser landen gecommitteerd te syn
(Instructie 12 Augustus 1746).

2. Sullen derhalven op het inakelaardyschap van de geene,
die daar toe niet geauthoriseerd zyn, op dersclver registers en
aanteekeningen geen geloof geslaagen, nog by de banken van
justitie daar op regt gedaan mogen werden, verder als een
getuyge (Dito).

5. Een makelaar sal synen meester, 't zy kooper of verkooper,
in alle opregtigheyd dienen en synen last ten meeslen profyle
desselvs getrouwelyk uylvoeren (Dito).

4. Sal mede gehouden syn al zulken last, als hem van
iemand, voor zo veel zyn bedieninge raakt, zoude mogen gegee-
ven werden, hoedanig deselve ook sy, secreet te houden en aan
niemand te openbaaren, 't zy hy deselve van eenige weeskin-
deren ofte andere, onder voogdye staande, die haar meubile ofte
inmeubile goederen zogten te veralieneeren, bekomen badde, in
welken gevalle hy haare momboirs ofte voogden van synen
last zonder eenige simulatie behoorlyk adverteeren sal (Dito).

5. Sal niet vermoogen eenige wharen ofte koopmanschap-
pen, in conformilé van syne last geprocureerd hebbende, by hein
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te houden om niet deselve een goed vriend ofte andere als
zynen eersten meester te beneficeeren ofte aan iemand van
eenige voorvallende parthyen de voorpresentatie te doen lot
prejudilie van andere, op poene van privatie van zyn officie
(Dito).

6. Sal een makelaar mede niet vermogen op eenig contract
van twee diverse koopluyden, na een en deselfde whaaren
staande, twee te ontfangen; nog, zo lange iemand
in 'f bedenken van een saake staal en de handeling niet opgezet
is, een ander meester daar over aan te neemen, op poene van
een houdert rd s ten behoeve van de burger officieren, namenllyk
den Baljuw en de Landdrost, ider in syn district (Dito).

7. Sal meede niet vermoogen ecnigen koophandel te dryven
ofte in eenige koopmanschappen part of deel te hebben, nogte
hem met eenige faclorien bemoeyen, directelyk ofte indirec-
telyk, op poene van arbitrale correctie (Dito).

8. Maar zal hem moeten laaien vergenoegen met zulke
salaris ofte loon, als op het makelen aireede gesteld is, te
weeten: een half ten honderl van goud, silver, obligalien, actiën,
etc. ende een percent voor al het overige, en die hier namaals
nog soude mogen gesteld weiden, te betaalen door den kooper en
verkooper, elk de helfle, ten ware anders gecondilioueerd wierd,
sonder dat hy, makelaar, die tax sal mogen vermeerderen ofte
minder, als hem loegelegt is, van iemand te prelendeeren
(Dito).

9. Welk salaris een makelaar, lasl bekomen ende uyt kragle
van dien eenige-parthyen opgeloopen hebbende, ook sal genie-
ten, indien de contracteerenden daar na, 't zy om geen cour-
tagie te geeven of andersints, sonder behulp van den makelaar
eenige parthyen slooten, invoegen of hy present by het
contract geweest waare (Dito).

10. De geswooren makelaars sullen, nevens de vendumees-
ters, assisteeren by den openbaare verkoop van inmeubilaire
of geene .huysraad synde yoederen, waar van sy de maneance
hebben (Dito). ,

11. Daar onder sullen begreepen weesen alle verkoopin-



MAKELAARS. 541

gen van negotie goederen in 't gros, by pakken, dan wel op
syn allerminst by corgies van 20 stukken (Dito).

12. Vendumeesters zullen van diergelyke openbaare ver-
koopingen, mei üisscben komste van een geswooren makelaar
geschiedende, maar in reekening mogen brengen twee en een
half percentos, waar van vendumeesters, Ie samen met den
makelaar, sullen genieten Iwee en een quart ten hondert, te
verdeelen: drie vierde of een en elf seslhiende voor den eerste
en een vierde of neegen seslhiende voor den laatste, sullende de
de afslager 't, overige quart percenlo genieten; dog omtrend
andere mohilia en koopmanschappen, buyten bemoeyenisse
der makelaars verkogt wordende, blyft het salaris gereguleerd,
als onder vendumeesters, § 5, is gezegt, buyten hel een per
mille voor de armen, dat in alle gevallen boven het bepaalde
venduloon moet betaald werden (Dito).

15. Het zal de makelaars geoorlooft syn zig te laaien
einployeeren tot mercantile commissien voor lieden buyten
'slands, mits dal ze in al sulke saken niet zullen vermogen
te fungeeren als makelaars (Dito).

14. Zal een makelaar mede niet vermogen te slaan
over eenige koop of contract, hoedanig het zelve zoude
mogen syn, als hy weet, dat de contraclanlen of een van
hen insufficant zyn, gelyk hy sig meede niet sal mogen
bemoeyen met eenige contracten, die frauduleus, bedrie-
gelyk, dubbelsinnig en valsch syn en teegen de gemeene
wetten, statuten, placcaaten ende ordonnanlien syn strydende
(Dito).

IS». Sal gehouden zyn goed en pertinent register (e houden
van alle contracten, die hy zoude mogen aangaan, daar inne
dislinctelyk aanteekenende de naanien van de heyde contraclan-
ten, tyd, qualiteyt en quanliteyt, mitsgaders de conditien van
contracten, waar van hy, des versogt zynde, parthyen aan
weeder zyden extract geeven sal (Dito).

16. En op dal het geene voorschreeven is, religieuslyk
naar gekomen werd, zullen de makelaars voor de exercitie
van haar arupt den naarvolgenden eed doen.
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Eed voor den makelaar.

Ik belove ende sweere, dat ik al sulken last, als my van
iemand, die eenige contracten, myne bedieninge aangaande, hoe-
danig die ook zoude mogen zyn, zal gegeeven worden, aan
niemand zal openhanrcu, maar alles secreet houden;

dat ik, 't zy koper ofte verkooper, die my employeert en
zoude mogen versoeken, getrouwelyk dienen en synen last
punctueelyk nakomen sal.

dat ik, van ymand last bekomen hebbende, zyne versogte
wharen, goederen en koopmanschappen voor geen andere vriend,
op hoope van meerder profyt, zal ophouden, nog aan iemand
van de parthyen, die my zouden mogen voorvallen, de voor-
presentatie doen;

dat ik geen koophandel dryven ofte in eenige koopmanschap-
pen part of deel sal soeken te hebben, nog ook eenige factorien
doen, direclelyk of indirectelyk;

dat ik my zal contenteeren met al zulken loon, als airede
op het makelen gesteld of hier namaals nog soude mogen
gesteld werden, sonder min of meer van iemand te preten-
deeren;

dat ik geen contracten, die valscli, abusief ende tegen
de gemeene regten, statuten, placcaaten en ordonnantien syn
strydende, met iemand zal aangaan, maar iny in alles zo
dragen sal, als een goed, gelrouw ende vroom makelaar toestaat
ende betaamt.

Zo waarlyk moet my God Almagtig belpen (Dito).

VAN DEN KEURMEESTER VAN KALK EN STEEN.

1. De keurmeester van kalk en steen moet sig stiptelyk
reguleeren naar het gestatueerde onder den tilul van ykmeester,
articuls 6, 15 en 16.

2. Sonder speciale permissie deeser regering mogen geen
steen- en panne backeryen, nog kalk branderyen opgezet of
gebruykt werden, op verbeurte van twee hondert rd" voor de
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armen en demolitie van deselve, waar op den keurmeester
gehouden is te letten (Placaal 24 July 1696).

3. In 't backen van steen en dak pannen zal men sig
moeten reguleeren naar de daar toe gemaakle en, so wel in
't stadhuys, als by den ykmeester berustende formen, waar
van de gemeene metselstecnen, behoorlyk gebacken zynde,
zullen moeien houden 10 duymen in de lengte, vier en drie
quart in de breedte en twee duymen in de dikte; dog de
zoo genaamde rollaag steenen moeten van deselfde lengte en
breedte, dog van fynder substantie en een quart duym dikker,
net in den haak gemaakt en barder gebakken werden om tot
fondament te kunnen dienen; en de vloersteenen sullen, na
mate van haar verscheyden groole, ook een behoorlyke dikte
moeten houden, na de volgende bepaalingen, te weeten:

vierkante vloersteenen :

van 11 duymen diameter 174 duym dik;
. 14Vj " ■ l 3 ■

. 15»/2 » » 1% »

» 16 » » l 5 » »

» 18 » » 1% »

» 24 » « 2 duymen dik;
ses kante vloersteenen;

van 16 duymen diameter l 3 duym dik (Oude statuten
en resolutie van Schepenen 28 July 1731).

4. Ook zullen de pannen hare groote en fatsoen moeten
hebben conform hel patroon, daar toe beraamd en gearres-
teerd by resolutie deser regeering van den 3en Augustus
anno 1700.

5. En sullen de steen- en panne hackers niet vermogen
eenige steenen en pannen te maken als in gelyke formen, op
poene van thien rds ten behoeve van den keurmeester (Oude
statuten).

6. Wordende den keurmeester expresselyk gelast goede
toezigt te neemen, dat de steenen en bysonder de pannen
van goede, wel bereyde kley gemaakt, mitsgaders behoorlyk
hart en klinkende gebacken werden (Dito).
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7. Aangaande de kalk, deselve sal, sonder eenige aarde
of zand daar onder te mengen, gebrand en na behooren
gezift moeten werden (Dito).

8. En op dat alle frauden hier teegens te beeter geweert
mogen blyven, zal niemand eenige steen-, panne- ofte kalk
ovens mogen openen, als die bevoorens by den keurmeester
bezigtigt syn; gelyk ook den keurmeester, om alle collusie, die
hier inne gepleegd zoude kunnen werden, zoo veel doenelyk
voor te komen, niet zal vermogen iemand consent tot
het openen van zoodanige ovens te geeven, als met voor-
weeten van den Balliuw (Dito).

9. Den keurmeester, 10l het besigtigen van eenige steen-
ofte kalk ovens geroepen werdende, zal gehouden weesen de
luyden daadelyk, zonder lang dilay, voort te helpen, op
vergoedinge van de schade, die deselve door syn versuym
zullen komen Ie lyden; zullende voor 't visiteeren van yder
steen- ofte kalk oven genieten een rd s (Dito).

10. Alle de steen, pannen en kalk, die contrarie deze
ordonnantie gebakken, gebrand, of de ovens, die indiervoegen
geopend zullen wesen, zal, op aanklagte van den Balliuw, by
Scheepenen verbeurt verklaard en prys gemaakt werden, een
derde voor den keurmeester, een derde voor den Balliuw
en het resteerende derde part voor de kerk (Dito).

11. Zoo dat de keurmeester niet zal vermogen meteenige
steen bakkers of kalk branders over haare fouten te composeeren,
veel min eenige steenen ofte kalk op eygen authorileyt aan
te slaan, op privatie van syn ampt (Dito).

12. Insgelyks sal de keurmeester de gewoone permissie
briefjes lot het branden van kalk op geen andere dagen moogen
verleenen dan den eersten, thienden en twintigsten dag van
elke maand, invoegen de kalk branders eenelyk op die lyden en
dan ook niet anders als des avond na thien uuren zullen moogen
branden, op poene van een honderl rd s voor ider reyse, dat deze
ordre zal werden overlreeden, Ie verbeuren ten behoeve van den
officier, die de calange zal doen; werdende ten dien eynde, zo wel
de vier officieren van justitie, als den fabrycq, die ordinair keur-



KEURMEESTER VAN KALK EN STEEN. 545

PLAIAiT-BOtK DEEL IX. 35

meester van kalk en steen is, gequalificeerd om, sonder onder-
scheyd, de overtreders te bekeuren (Resolutie 15 Junyl7s6).

13. En ten eynde alle willekeurige en excessive prys bepaalin-
gen door de steen- en panne hackers voor te komen, zullen de
duysent metselsteenen niet hooger als ryxdaalders vier en een
halve, van 48 swaare stuyvers, en de duysent zo genaamde
rollaag of fondament sleenen, zo wel als de 1000 dakpannen tot
7 rd s mogen verkogt werden, op poene voor die geene, welke
meer neemt als de voorsz. uytlerlyke prys, dat denselven voor
de eerste maal zal verbeuren, te weeten: de steen- en panne
hackers 45 rds voor ieder laxa metselsteenen en 7 rd a voor
ieder 1000 rollaag steenen of dakpannen, die de sodanige boven
de gestipuleerde prysen sal hebben verkogt, de helfte voor de
armen, de wederhelfte voor den officier, die de calange doet; en
voor de tweede maal, dal de steen hackers van hunne respective
privilegiën tot 't hacken van steenen en pannen sullen werden
versteeken en gedepossideerl (Resolutie 5 November 1745,
7 April 1750, 7 April 1758, ordonnantie van Schepenen
26 September 1728 en 24 November 1745).

14. Op gelyke poenaliteit zal ook voor de volgenden niet meer
mogen bedongen of in reekening gebragt werden, als:

voor duysent groole vloersteenen:
van sesthien duym hondert dertig rd s

, mits tweemaal ge-
streeken of verglaast zyn;

van elff duym neegenthien rd s
;

deselve tweemaal gestreeken of verglaast zynde, vyf en
twintig rd';

't duysent nokpannen thien rd8
;

't duysent vorst pannen twaalff ryxd' (Dito).
15. En zullen de respective kalk branders alle leverantien

van kalk, sonder onderscheyd, 't zy dat die aan de Compe of
aan particulieren geschieden, moeten doen met de daar toe
geordonneerde houten balien, die, even als andere maten,
'sjaarlyks op 't sladhuys moeten g'eykt werden, de vyf balien
voor een rd r

, sonder eenige andere maat te mogen gebruyken,
op verbeurte van een hondert rds ten behoeve van den geenen,
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die de calange sal doen, waar loe alle officieren van justitie,
so wel als den keurmeester, en verder een iegelyk gequalificeenl
werd (Advertissemenl 18 Augustus 1763).

16. Inselvervoegen werd verbooden voor de lomltak of roede
kraal steen, soo als die aan de kalkltranders werd geleevert,
meer te neemen als 16 rds

, op poene, dat de steen haalders,
by 't contrarie, voor de eerste maal sullen verbeuren 16
rds voor ider hooger verkogte roede kraal sleeneii, de helfte
voor de armen en de weder helft e voor den officier, die de
calange doel, en voor de tweede maal, dat haare vaartuygeu sullen
werden geconfisqueerd en haar nooyl weeder gepermitteerd
die neering by der hand te neemen (Resolutie 5 November
1745 en ordonnantie van Schepenen 24 September 17415).

17. Den keurmeester van kalk en steen sal op syne
aanneeminge den onderstaande eed doen.

Ik beloove en sweere, dat ik de artieulen myner ordonnantie
als keurmeester punctueelyk agtervolgen en naarkomen sal,
mitsgaders my verders in deese bediening na myn beste
verstand en weelensebap dragen sal, sodanig als een eerlyk
man toestaat en betaamt.

So waarlyk helpc my God Almaglig.

VAN DE KEURMEESTERS EN TAXATEURS OF
WAARDEERDERS DER VASTE GOEDEREN. '

1. Tot gerief der gemeente sullen althoos twee expresse
persoonen tot taxateurs der vaste goederen benoemd en ge-
houden werden.

2. Welke daar voor zullen genieten een percenlo, exceplo
van de huysen en erven binnen de slad, die onder Weesmeesleren
mogten verbonden werden, voor welker taxatie zy maar een
quarl percento mogen in reekening brengen om, ingevallen
daar op geld beleend wierd, door den versoeker, dog ingevalle
van afwysing, uyl de overwonne renten ter weeskamer aan
haar betaald te werden.
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3. En zal dit salaris onder hun beyde in eguale porlien
moeten verdeelt werden.

4. De voorsz. taxateurs sullen by de aanvaarding hunner
bedieningen moeten afleggen den volgende eed.

Ik beloove en sweere, dat ik den staat der Vereenigde
Nederlanden, syne doorlugügsle Hoogheyd, den heere Prince van
Orange en Nassauw, Erfstadhouder, capitain generaal en admiraal
van de Unie, de heeren Hewindhebbcren van de Oostindische
Compagnie, mitsgaders den heer Gouverneur Generaal en Raden
van India gebouw en getrouw sal weesen; dat ik my in
't taxeeren of schatten der vaste goederen aan de eene zyde
door geen aansien, gunst of sollicitatie, veel min corruptie
van iemand, en aan de andere kant door geen vyandschap, baat,
ongunst of wal dies meer zou mogen weesen, sal laaten bekooren,
misleyden en vervoeren; maar dat ik integendeel sonder aan-
schouw van persoenen, volgens myn beste kennisse en weten-
schap, de voorsz. vaste goederen naar haar regie waarde sal
taxeeren en priseeren ; mitsgaders my voorts in deese bediening
sodanig gedragen, als een eerlyk en vroom man toestaat.

Zo waarlyk helpe my God Almagtig.

VAN DEN ROOYMEESTER.

1. Tot voorkominge van alle disordre en ongereegeld-
heeden in het timmeren van huysen en pedacken, mitsgaders
tot weering van questien en geschillen, daar uyt ontslaande,
is een rooymeester gesteld (Oude slatulen).

2. Niemand sal dierhalven vermogen eenige limmeragie,
komende aan een anders erf, aan te leggen, len sy den rooy-
meester bevoorens daar over aangesprooken en het fondament
behoorlyk gerooyd zy, al waare bet ook, dat te vooren een huys
ofte pedak op deselfde plaals gestaan badde (Dito).

3. Gelyk dan ook niemand, in conformité van de voor-
schreeve rooyinge het fondament gelegt en de nolen gesleld
hebbende, met syn timmcragie weder zal vermogen voort te
vaaren, dan na dat hy den rooymeester andermaal daar over



ROOIMEESTER.548

geroepen zal hebben om te komen sien, of in 't leggen des
fondaments zyne rooyinge behoorlyk agtervolgd zy geworden,
beyden op poene van tbien rd 8

, door de werkluyden te ver-
beuren, en boven dien te sullen moeten verleggen ofverraaa-
ken, 't geene buyten de royingen bevonden zal worden gelegt
of gemaakt te syn (Dito).

4. Omme alle perykel van brand, zoo veel doenelyk, voor
te komen werd verbooden eenige ovens, fornuysen, arak ketels
en diergelyke te maken of te stellen, dan met kennisse van den
rooymeester, insgelyks op voorsz. poene (Dito).

5. Gelyk dan om voorsz. reedenen geinlerdiceerl is, dat
geene araks branderyen aangelegd zullen werden dan op de
burgwallen, daar water voor by loopt, en na verkreegen
consent van deze regeering (Dito).

6. By aldien iemand het fondament van syn voorgenoomen
timmeragie lager wil leggen als dal van syn buurman, zo zal
denselven alvoorens gehouden weesen zyn buunnans huys van
buyten te versorgen, zo met stutten als anders, naar 't goed-
dunken van den rooymeester, op arbitrale correctie en ver-
goedinge van de schade, die zyn buurman daar by mogle
komen te lyden (Dito).

7. En die met syn timmeragie zyn buurmans huys, dak,
goten ofte andersinls beschaadigt heeft, zal gehouden weesen
het selve ten synen kosten wceder te doen repareeren (Dilo).

8. Wie een gemeene muur timmert of repareerd, die door
syn buurman bequaam geoordeeld werd ofte waar in niet
gevonden werden eenige ankers .of balken van syn buurman,
zal zulks moeten doen op syn eygene kosten; dog, synen buur-
man naderhand op of aan deselve timmerende of reeds daar
op of teegens aan gebouwd hebbende, wanneer naderhand dooi-
den rooymeester voor beyde onhequaam werd gekeurd, zoo
zal al sulken muur op gemeene kosten moeten afgebroken en
weder vernieuwt werden, ter arbitrage van den rooymeester
voormeld (Dito en resolutie 5 May 1726).

9. Niemand zal vermoogen eenige vensteren Ie setten ofte
ligt te scheppen over eens anders erf, lager aan den grond
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als agt voeten, te weten binnen het huys, daar dezelve gezet
syn (Dito).

10. De gemcene heyning muuren sullen niet liooger, nog
lager moogen wesen als agt voeten, gemeeten uyt het hoogste
erff, ten vvaare met gemeen verdrag (Dito).

11. Buylen de rooying moogen geene planken off houte
timmeragien, zo voor, ais ter syde de huysen binnen de stad
en dies voorsteeden, 't zy boven of beneeden, gemaakt worden,
op poene van demolitie (Resolutie van Schepenen 16 July 1791).

12. Niemand mag eenige hout zageryen houden of hout,
steen, bamboesen, etc. op de wal leggen, als ter plaatze, daar
toe gedestineerd, op poene van 25 rds

, zo menigmaal daar over
bekeurt sal worden (Oude statuten).

13. Met uyt sondering, dat ider vrystaan sal syn hout te
leggen, sagen en bewerken, daar het selve van meeninge is
te vertimmeren (Dito).

14. De burgwallen sullen van de huysen af moeten wateren,
maar de straten sullen ter weeder syde haare gooten en naar
deselve hunne afwateringen hebben (Dito).

15. De huysen en erven in de Heeren en Princen straal
sullen voor hunne sloepen een gemetselde en met steen gevloerde
goot moeten hebben, breet 1 '/4 voeten en diep na proportie
van de al'wateringe (Dito).

16. Op alle het welk en 't geene voorts nog onder andere
hoofddeelen van deesen aard te vinden is, zal den voorsz. rooy-
meester gehouden weesen goed reguard te neemen (Dito).

17. De rooymeester sal almeede moeten observeeren, dat,
by vernieuwing of vertiminering van huysen of. pedakken
binnen deese stad, alle muuren van voor- en agter gevels, item
zyd- of scheymuuren tusschen bysondere huysen, wel swaarder,
maar niet ligter werden gemaakt als van een geheele steen
in dikte, verstaande van onder uyt het fondament tot de geheele
hoogte van het gebouw, op poene, dat de geene, die bevonden
zullen werden daar teegens gedaan te hebben, niet alleen
gehouden sullen weesen het gemaakte af te breeken en na
de ordre te vernieuwen, maar ook nog daar en boven te
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verbeuren een boete van vyff en twintig rd', de eene lielfte
voor den rooymeesler en de andere helfte voor de diacony
armen, op welke wyse de voorwaards in dit capitlel gestelde
boelen almeede verdeelt sullen werden (Resolutie 15 April
1717).

18. Gelyk ook, dat by een gebeele vertimmering of wel
een enkelde vernieuwing van zyd-of scheydsmuuren aan huysen
binnen de stad, deselve van een geheele steen sullen moeten
doorgaan lot aan of boven het dack en de kop van ieder buys
of pedack, sonder dat men voortaan meer als een huys of
pedack lusscben twee gevels sal mogen besluylen off deselve
boven de eerste of tweede verdieping onder het dak alleen
met planken of bamboesen schotten afscbeyden, op verbeurte
van gelyke vyff en twintig rd', als vooren te verdeelen (Dito).

19. Insgelyks zal en moet deselve waken leegens het
beschieten of blind timmeren der beneeden- en boven sloepen
of galleryen, 'tzy open of geslooten, binnen ile slad, also men
begeert het uytzigl, soo wel boven uyt de vensters, als van
beneeden, voor een yder huys open en vry gehouden te hebben;
sullende de overtreeders verbeuren een boete van thien rd",
te verdeelen als vooren, en gehouden weesen hel gerepareerde
of vernieuwde geheelyk weg te neemen (Dilo).

20. Hy moet ook sorge dragen, dat niemand by vernieuwinge
van huysen of pedacken, 't zy binnen of buylen de stad, met
syne voorgevels in bet allerminste komt te springen buylen de
rooylyn, als synde sulks verbooden, niet alleen op poene, dat
de overtreeders van deze ordre het gemaakte weder sullen
moeten afbreeken en vermaaken, maar dat ook nog sullen ver-
beuren eene boete van vyf en twintig ryksd", om als vooren
te werden verdeelt (Dito)

21. Voor het rooyen van huysen en erven binnen de stad
en desselfs voorsteeden sal den rooymeesler genieten een ryx-
daalder voor ieder roede breete in het front en voor het visi-
teeren of schouwen en laxeeren van muuren drie ryxd s voor
ieder visite, schouwing ofte taxatie, sonder meer, invoegen daar
onder njeede begreenen werd 't uytreekenen un'opmaken van
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hel liixalic briefje, 't welk den rooymeester gehouden is (e

gecven (Dito).
SS2. Niemand zal den rooymeester in 't sluk van syn ampl

mogen injurieeren, op arbitrale correctie: en zal den rooy-
meester by zyn aanstellinge den onderslaanden eed doen.

Eed voor den rooymeester

Ik beloove en svveere, dal ik den staat der Vcreenigde
Neederlanden, zyue doorlugligsle Hoogheyd. den heere Prince
Tan Orange en Nassauw, crl'stadhouder, capilain generaal
en admiraal van de Unie, nevens de heeren Bewindbebberen
van de »eoctroyeerde Ooslindische Compagnie, mitsgaders den
heer Gouverneur Generaal en de Raaden van India gebouw en
gelrouw sal wesen; my na de voorgeslelde ordres reguleeren
en deselve puinlueelyk agtervolgen en naarkomen; ookinyin
dit aui|il getrouw, discreet en ouparlydig tussclien parthyen
gedragen zal, gelyk een eerlyk man toeslaat en betaamt

Zo waariyk belpe my God Almagtig (Oude slatulen).

EYKMEESTER VAN ELLEN, MATEN, GEWIGTEN
EN VORMEN.

1. Om voor te komen, dat de kooplieden en goede inge-
seetenen deeser steede in het meelen en weegen der wharen
en koopmanschappen niet verkort werden, sal niemand den
anderen iels mogen toeweegen of meeten dan met ellen,
maten en gewiglen, die van den eykmeester deugdelyk gekeurt
en behoorlyk g'eykt syn (Oude statuten).

2. Uyt ilien hooide zal den Ralliuvv, neevens twee.gecom-
mitteerde Scheepenen en den eykmeester, gehouden weesen
twee maal in 't jaar, in de maanden Fehruary en Augustus,
op 'l sladhuys tot den publicquen eyk te vaceeren, waar van dan
yder een telkens, ten minste agt dagen te vooren, by openbaare
klokslag en affixtie van biljetten zal werden gepreadverteert
en gevvaarschouwt, als wanneer de winkeliers, steen- en panne
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backers, mitsgaders gcneralyk alle, die in haare neeringe
maten, gewigten, ellen ofte vormen gebruyken, gehouden sul-
len weesen voor deselve te compareeren om haare maten,
gewigten, ellen en vormen te laaien eyken met sodanigen
letter van het alphahelh, als voor die ses maanden vallen zal,
betaalende voor yder stuk, dat g'eykt werd, vyfstuyvers (Dito).

3. Maar die ondertusschen of op een extra-ordinaire tyd
eenige ellen, maten, gewigten of vormen g'eykt wil hebben, zal
zulx van den president van Scheepenen moeten versoeken en
dubbeld eyk geld betaalen (Dito).

4. Tinne gieters moeten haare kannen en maten altyd
een halve vinger breed hooger maken, als g'eykt zullen wer-
den, op verbeurte van dezelve (Dito).

5. Alle ryst verkoopers en 'andere, welke hunne waaren
by de ganting uytmeeten, sullen almeede geen andere gantings,
't zy heele of halve, of wel mindere maten mogen gebruyken,
als de sodanige, welke niet behoeven opgehoogt te worden;
maar, gelyk kantig afgeslreeken synde, haare behoorlyke malen
en gewigten van vyf gantings in een baly, tot ses en sestig
en vyf agtste ponden of ses en veertig balys in een last van
drie duysent ses en dertig ponden gemeene ryst inhouden,
met welke maaien ook het zout zal werden gemeelen, sonder
te reflecteeren op het meerder gewigt, 'l welk die specie, komt
uyt te maken (Resolutie van Schepenen 16 July 1681).

6. De steen- en pannebackers zullen insgelyks gehouden
weesen haare vormen, op dat door derselver afslyling niemand
verkort worde, rondom aan de kant met een koperen band
te besorgen, op drie ryxdaalders boete (Oude statuten).

7. Even zoo zullen geen Europeese winkeliers, kramers en
bakkers ander gewigt vermogen te gebruyken als het Hol-
lands pond gewigt tot sesthien oneen in een pond trois
en gehouden syn hun gewigt, zo wel als andere ingeseetenen,
telkens op den eyk te brengen om g'eykt te worden (Reso-
lutie van Schepenen 16 July 1681).

8. Ook sullen de Chineese winkeliers en spek verkoopers
gehouden syn haare daats, met de daar aan hangende gewigten,
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't zy kleyn off groot, telkens op den eyk te brengen en te
verthoonen (Dito).

9. En zal den Balliuw, nevens de gecommitteerde Scheepe-
nen en den eykmeester, onder anderen wel moeten toesien, dat
er geen andere daals gebruykt werde als de sodanige, welke
in anno 1731, ter voorkooming van fourberien, ingevoerd zyn en
door hel oog van dewelke moet vast geklonken syn een yzerc
off koopere, perpendiculaire bout tot een evenaar, met een oog
of ring aan den bovenkant, waardoor het touw, tot het vast
houden en gebruyk van de daats, gesplitst en gemelde evenaar
of regt afdalende bout, lot meerder zekerheyd, onder en boven
met een plaatje van gelyk metaal voorsien moet wesen, tot
voorkoming van het agter- of voor over dwingen van zodanige
hout door 't inslaan van een hengsellje of houtje, wanneer de
opening wat te ruym gevallen en niet de bout niet ter deegen
gestopt mogle syn; mitsgaders die geene, welke andere meede
brengen of onder sig hebben, verbeuren de gestelde boete
van vyff en twintig ryxdaalders, met reservatie van de actie, den
officier over al sulke frandes en falsiteyten competeerende; van
welk verbod egter g'eximeerl syn de Chineese zuyker molenaars,
als zynde aan hen gepermitteerd een groote daats van 50 'vè in
de molens te mogen gebruyken, mits dat daar meede geen
goederen sullen werden verkogt of uytgevoerd (Resolutie 23
April 1731).

10. Een picol zal niet anders mogen werden gereekent
dan op een hondert vyf en twintig Hollandsche ponden of een
hondert Chineese katjes van een en een quart pond yder
(Advertissement 27 December 1695).

11. De heele leggers moeten houden 388 kannen,
» halve » » » 194 »

» heele aamen » » 97 »

» halve » » » 48'/j »

(Resolutie 23 February 1759).
12. Insgelyks sullen alle heele en halve leggers, heele en

halve aamen, in 't provisie maguazyn gebruykt werdende, voor
den afscheep moeten werden gemerkt of gebrand door den
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eykmeester, die 'er geene zal mogen eyken, dan waar van
'I hem blykt, dat zy de voorsz. maat houden (Itosolutie 1
en 16 December 1763).

15. Egler zal den eykmeester al, wat uyt Nederland wordt
aangebragt, alleen moeien branden, zonder 't alvoorens Ie peylen,
zo als hy omtrent die hier werden aangemaakt daar en teegen
verpligt is te doen, lopende de bezorging van maal- en peyl
stok voor reekening van de administrateurs (Dito).

14. En zal deeze branding geschieden door den eykmeester
alleen, zonder byweesen van gecommitteerde Scheepenen,
invoegen deselve ook alleen aanspreekelyk blyft voor alle
vergrypingen, die er omtrent deze branding van 't vaatwerk
ontdekt mogten werden (Dito).

15. De winkeliers, steen- en pannen hackers en andere
moeten yder zyn eygene gewigten, ellen, maten en vormen
hebben, sonder deselve malkanderen te leenen, op twee ryx-
daalders boete (Oude statuten).

16. Ymand, bevonden wordende in zyne neeringe eenige
ongeëykle malen, gewigten, ellen ofte vormen gebruykt ofte
in syn huys gehad te hebben, zal voor yder verbeuren 6 rds

voor de eerste, 12 voor de tweede en arbitrale correctie voor
de derde reyse, mitsgaders in den tyd van drie jaaren geen
neering mogen doen (Dito).

17. En op dat deze keuren wel agtervolgd mogen worden,
zal den Halliuw gehouden weesen, neevens twee gecommitteerde
Scheepenen en den eykmeester, ten minsten eens in 't jaar
de ronde te doen en, zo wel de winkels, herbergen, steen-
en panne backeryen, als andere diergelyke, te visiteeren
(Dito).

18. 't Eyk geld, mitsgaders de boete van den eyk, zullen,
de onkosten van den eyk alvoorens daar van afgetrokken
synde, gedislribueerl worden, de eene helfte voor den eyk-
meester en de andere helfte voor den geregle deeser sleede
(Dilo).

19. De Balliuw en gecommitteerde Scheepenen zullen voorts
jaaiiyks een accuraale opneem van de gewigten in alle's Comps
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administratien doen binnen 't pakhuys bezuyden de Waterpoort
deeses casleels en zorg dragen, dat den eykmeester niets eyke,
dat niet bevoorens door haar tegens de slaapers geconfronteerd
zy, en de te ligt bevonden vverdende gewigten niet aanstonds
af te keuren, maar door bel inslaan van een stukje kooper,
houdende de swaarle van bel manquerende, te elfenen en daar
op dan den eyk te selten; en sal den eyk der gewigten van
Onrust en Edam door voorsz. commissie almeede 'sjaarlyks,
dog beyde ten eerst gemelde eylande, moeten geschieden (Reso-
lutie 18 December 1733 en 2 April 1762).

20. Wanneer nieuwe standgewigten van d'Ëdele Compe

naar de buyten comptoiren werden versonden, zullen deselve
alvoorens door den eykmeester ten overstaan van den Balliuw en
gecommitteerde Scheepenen g'examincert en g'eykt werden;

gecommitteerde Scheepenen aan ieder ring van bel
standgewigt bun zeguls moeien attacberen, indiervoegen, dat
deselve niet als met geweld daar van kunnen werden afgerukt
(Resolutie 6 Juny 1784).

21. Wannneer by de. eyking gewigten, ellen en maten
of vormen met de slapers zoo veel bevonden werden te ver-
scheelen, dat er omtrend den gebruyker eenige bedenking
vallen moet, sal desen voor elk zodanig gebrekkig gewigt,
ondeugende ellen of maten, verbeuren eene boete van vyl'tig
rds ten behoeve van de diacony armen.

22. Den eykmeesler sal, op syne aanneeminge, op 't stuk
van syn ampt den onderstaanden eed doen.

Ik beloovc en sweere, dat ik den staat der Vereenigde
Nederlanden, zyne doorlugtigste Hoogbeyd, den heere Prince
van ürange en Nassauvv, Erl'stadhouder, capitain generaal ende
admiraal van de Unie, de heeren Bewindhebberen van dff
Ooslindische Compagie, mitsgaders den Gouverneur Generaal
en de Raden van India gebouw en getrouw sal weesen; dat
ik my in het eyken der ellen, maten, gewigten, fusten en formen
opreglelyk en vroomelyk sal gedragen, sonder aansien van
persoon, ook haat ofle gunst; dat ik geenè malen, ellen, gewigten
ofte vormen eyken sal, dan ten overstaan of met kennisse van
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den Balliuw en Scheepenen, uylgezondert alleen in gevallen, daar
my zulx expresselyk is of zal werden gelast; dat ik alle mesusen,
omtrent den eyk my voorkomende, den Balliuw getrouwelyk
aangeeven zal; mitsgaders my voorts in dil ampt sodanig
comporteeren ende dragen sal, als een eerlyk en vroom man
toestaat en betaamt.

So waariyk helpe my God Almagtig.

DE WAAGMEESTEK.

1. Dien bediende zal sig stiptelyk hebben te reguleeren
naar het gene met betrekking tol syn dienst by de voorwaarden
der verpagting van de waag te sien is.

2. Hy zal niet mogen dulden, dat, buylen speciale last deser
regeering, eenige nieuwigheyd ingevoerd of iemand iets Aet
allerminste meer afgenoomen werde, dan hy volgens dezelve
gehouden is te betaalen, op poene van afzetting en sodanige
verdere straffe, als den regier, naar bevinding van saken, zal
oordeelen te behooren.

3. De waagmeester moet althoos sorge dragen, dat onder
de paglers van de ryst en rystmarkt altboos in voorraad syn
een getal van twintig goede, g'eykte daatsen, indiervoegen als
onder den titul van den eykmeester, § 9, omstandig syn be-
schreeven (Resolutie 25 April 1731).

4. Hy zal van yder koyang of last ryst, ter waag
gebragt werdende, genieten een dubbelde sluyver, by de
koopers te betaalen.

5. En sal by syn aanstelling moeten afleggen den volgen-
den eed.

Ik beloove en sweere den slaat der vrye Vereenigde Neder-
landen, mitsgaders dese stad gehouw en getrouw Ie weesen
en my in de bediening van de waag tusschen parthyen opregt,
vroom en onpartydig te gedragen, sonder den eene meer gunst
of faveur te doen als den andere, gelyk een eerlyk man toe-
staat en betaamt.

Zo waariyk helpe my God Almagtig.
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VAN DE WYK- EN BUURTMEÊSTERS.

1. De jaarlykse veranderinge ofte continuatie van de wyk-
meesters sal geschieden, gelyk lot nog toe in usantie geweest
is; en zullen de onderhoorigen van yder wyk gehouden weesen
hunnen wykmeesler te geeven syn hehoorlyke eere en respect
en, daar teegen handelende met hem te honen, injurieeren ofte
smaad aan te doen, arbitralyk gecorrigeert werden (Ordon-
nantie 19 September 1747).

2. En sullen alle de wykmeesters in de stad en Zuyder
voorstad, op dalse by een yder bekent mogen werden, boven
de post van hunne deur doen ophangen een vierkant schild,
door Scheepenen aan haar te geeven, daar het wapen van
Batavia en onder het selve de letters van 't blok op staan (Dito).

5. Het ampt en de bedieninge der wykmeesters sal syn, van
de huysen en de wooningen, in haare wyk staande en bevonden
werdende, notitie en register te houden, wat familien in deselve
syn woonende, hoe veel persoonen en van wat natie en volk,
het welke de ingeseetenen van yder wyk haare wykmeesters,
zo dikmaals als 't gerequireerd word, gehouden sullen weesen
getrouwelyk op te geeven en bekent te maken, sonderymand
te verswygen, insonderheyd vreemde natiën, op poene van
arbitrale correctie naar geleegentheyd van zaaken; en sullen de
wykmeesters de notitie of het register van het bevonden volk
in haar wyk jaarlyks, voor 't eyndigen van de maand September,
moeten overgeeven aan Scheepenen, om door den secretaris van
dit collegie daar van een t'samentrecking opgemaakt en dan
ter generale secretary overgeleevert te werden (Dito).

4. Daar en boven sullen sy maandelyks aan Scheepenen
moeten overgeeven een notitie van sodanige persoonen, als er
mogten bekend syn met lazernye besmet te weesen (Resolutie
6 February 1682).

5. Tot meerder verligting van deselve wykmeesters sal
een yder, die uyt eenig wyk in een ander komt te verhuysen,
mede gehouden syn den wykmeesler van de wyk, daar hy
uyt vertrekt, als ook dien, daar hy inkomt, zulx zelve olte door
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imand van synent weegen bekent Ie maken, op poene van
drie rds

, binnen den lyd van tien dagen te verbeuren na de
verhuysinge, zoo wel in liet reguart van de wyk, daar by uyt
vertrekt, als inkomt, en dal ten beboeve van de wykmeesters
voor de helfte en het Lazarus huys voor de andere helfte ; dog,
so de wykmeesters daar omtrent eenige oogluykinge komen
te gebruyken, sullen deselve verbeuren een dubbelde boete,
dat is 6 rd', de helfte voor den Balliuw en de wederhelfte
voor 't Lasarus huys (Dito).

6. Niemand zal eenige vreemdelingen uyt de inlanders in
syn huys ofte wooninge mogen inneemen, logeeren ofte huys-
vesling geven, of sal het selve nog op dien zelfden avond, voor
de klokke neegen uuren, den wykmeesler behoorlyk te kennen
geeven, met het getal der persoonen en of ze van geweer voorsien
zyn ofte niet, op sodanige poenalileyt, als hier vooren, in art. 5,
uytgedrukt is, zo ten opzigte van de bewoonders, als wyk-
meesters (Dito).

7. Egler sal den wykmeesler sulks op bet aanbrengen van
deselve niet mogen laaten aankoomen ofte daar in gerust weesen,
maar sal geduurig zelfs een wakend oog op diergelyke men-
schen, in syn wyk woonende ofte komende woonen, moeten
houden (Dito).

8. Als de wykmeesters vermeenen, dat het getal van eenige
suspecte of dangereuse persoonen in syn wyk toeneemt, sullen
zy het selve aan den Balliuw, dan wel aan den heere
Gouverneur Generaal moeten bekent maken om, na vercyscb van
saken, daar in voorsien te konnen werden (Dito).

9. Voorts sullen de wykmeesters te letten hebben op bet
doen en bedryf van de luyden van baar wyk, waarmeede
dezelve haar generende en de kost winnende zyn; en, wanneer
ze eenige bevinden sullen, die, niet teegenslaande van haar
selven geen middelen hebben om van te leeven, baar egler
niet bevlyligen iets by der hand te neemen om een eerlyk
onderhoud daar uyt te vinden, sullen sy van het selve den
Edelen geregle dezer sleede ofle den Balliuw kennisse geeven,
ten eynde op derselver bedryf nader gelei moge werden (Dito).
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10. Van gelyken zullen deselve wykmeesters doen, wanneer
zy bemerken, dal. in haare wyken, hy dage ofle by nagte,
eenige convenliculen ofte by eenkomsten werden gehouden,
hel zy onder pretext van religie ofte andersints, hoe 't ook
soude mogen wesen, op dat daar in lydig mag werden voor-
sien (Dito).

11. Den wykmeesleren werd meede, ten opzigte van de
diacony deser stede, aanbevoolen geen geluygenisse in voor-
schreevene, haare qualilcylen te verleenen aan eenige arme
lieden, voornamentlyk inlanders ofle swarten, weegens hunne
behoefligheyd, dan aan sodanige, die in hunne respective wyken
woonen en van welkers armoede en gebrekkelykheid zy
luyden goede, volkomen kennisse hebben, verdagt weesende daar
by ook te voegen de letters van het blok, waar zy woonen,
ten eynde de distributie by gemelde diacony met dies te meer-
der voorsigtigheyd en nuttigheyd, ten beste van de waare en
regt behoeftige armen, soude mogen geschieden (Dito).

12. Eenig ongeluk (dat God verhoede) van doodslag of
diergelyke komende te geschieden, sal den wykmeester van de
wyk, in het welke liet selve voorvalt, zo haast hy daar van
kennisse zal hebben bekomen, zulks sonder eenig vertoef
laaien weeten aan den advocaat fiscaal, Balliuw ofte Landrost,
op dal de misdadiger agtervolgl en in hegteuis gekreegen
mag werden, daar in deselve wykmeesters ook gehouden
zullen syn na haar vermoogen de hand aan te bieden (Dito).

13. En op dat de voorsz. wykmeesters by tyden van brand
ofte ander ongemak te beeter het oog mogen hebben op de
ingezeetenen van haar wyk, voornamentlyk de vreemdelingen,
zullen deselve in sodanigen geva! haar in haar wyk blyven
onthouden en geduurig door deselve de ronde doen, sonder
gehouden te weesen, volgens de ordonnantie van de burger
wagt, voor hel sladhuys ofte elders Ie compareeren, van welke
ordonnantie zy voor zoo veel werden g'eximeerd en ver-
schoond (Dito).

14. Zullende zig zelven, in cas voorsz., tot een teeken van
haare qualiteyt omgorden met een witte band of charpe,
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omme van andere persoonen en de toevloeyende menigle daar
door onderscheyden, mitsgaders van deselve erkend en getrouwe-
lyk bygestaan te mogen werden (Dito).

15. By aldien de kayen ofte burgwallen in der tyd komen*
in te storten en te vervallen, gelyk mede de daar aan annexe
rollaag eu zinkputten, sullen deselve weder door de eygenaars
der huyscn en erven, voor welke 'l ingevallen of onlramponeerd
geraakt is, volgens gedaane of nog te doene rooying moeten ver-
sien ofte nieuwelyks, hegt en sterk, opgehaalt werden, 't geene de
wykmeesters deselve zullen belasten te volbrengen op zeekeren,
daar toe te stellen tyd; dog, by manquement ofte nalatigheyd,
zulks bekent maken aan den heer president van Scheepenen,
die dan aan deselve wykmeesters ordre zal geeven om het
werk by aanbesteedinge ten eersten te mogen doen effectueeren
en dat tot laste van gezegde eygenaars der huyzen (Dito).

16. De wykmeesters moeten ook besorgen, dat de steene
paden, langs de huyzen, door de eygenaars der huysen en erven
sodanig na de rooyinge werden gemaakt, dat het pad van
den eenen niet hooger sy als dat van den anderen, maaralle
van een eguale hoogte, invoegen dat de eene boven den anderen
niet sal mogen uylsteeken; en dal, die nu en dan ontrampo-
neerd en beschadigt komen te werden, door gemelde eygenaars
weder hermaakt en, by onwilligheyd, daar inne sodanig gehan-
delt werde, als by het even voorgaande articul staat uylge-
drukt (Dito).

17. De gooten ofte rioolen voor de huysen in de straaten,
zynde tot losinge van 't regen water, als anders, sullen afloo-
pen tot in de graften en een yder voor zyn deur ten minsten
twee maal 's weeks dezelve moeten ledigen en schoon maken,
invoegen dat ook gedaan zal moeten werden met de zinkput-
ten aan de waterkant, door de bewoonders of, by het leedig
staan, door de eygenaars der huyzen, op dat alzo alle stank
en daar uyt resulteerende ongemakken en twisten der buuren
geweert en verhindert werden, waar op de wykmeesters meede
sullen hebben te letten, mitsgaders de onwillige zulks te gebie-
den; dog, deze daarna niet luyslerende, zullen zy het gebreekende
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als boven laten remedieeren tot lasten van de geene, die daar
weygerig en ongehoorsaam bevonden werden; maar, zo iemand
de gooten bedekken wilde, zal 't met een losse, toeslaande
plank mogen doen, dog met eslricken of andere steenen niet
meer dan ses voeten in de lengte, op poene van zulks weeder
tot eygen kosten te doen opbreeken (Dito).

18. De respective eygenaars van de huysen en erven, zo
wel in de stad, als Zuyder voorstad staande, zullen gebouden zyn
de heeren weegen voor hunne huysen en erven behoorlyk te
doen aanhoogen of, by nalatigheyd en onwille, sullen de wyk-
meesters, almeede in maniere als boven, 't zelve ten haaren
kosten bestellen, ten eynde bet regen- en ander water een
behoorlyke loop mag hebben in de respective zinkputten en
gooten (Dito).

19. By aldieu de wykmeesters onder het invorderen van
eenige belastingen, die in der tyd zouden mogen geschieden,
ofte van de gedaane ongelden tot eenige nodige werken, die
de stad voor reekening der eygenaars der huysen en erven in
deselve heeft laten maken, in haare respective wyken persoonen
niogten ontmoeten, die onwillig syn tot bet fourneeren van die
penningen, sullen sy daar van kenisse hebben te geeven aan
de opper-wyknieesters van haare buurte, die zulks in verga-
dering van Scheepenen moeten brengen, als wanneer de onwil-
lige door parate executie en verkooping van haare goederen
voor contant (Dito)

20. ende zulks sonder eenige andere forme van regtspleginge
tot de voorsz. voldoening of remboursement sullen geconstrin-
geert werden, alschoon sodanige onwillige dienaaren van d'Edele
Gompe mogten syn, aangezien men verstaat, dat alle de bewoon-
ders van de stad en Zuyder voorstad, zonder onderscheyd, 't zy
dienaaren van d'Edele Compe ofte andere, voor so verre als sy
deselve ordonnantie komen tegen te gaan en niet willen obe-
dieeren de ordres, in dezelve vervat staande, mitsgaders door
ons of Scheepenen in der tyd ten dienste van de stad verder
te geven, sullen moeten subject syn de judicalure van den
geregle deser steede (Dito).
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21. De wykmeesters werden, zo wel als de officieren en
hare bediendens, gequalificeert om te letten, dat niemand
eenige mist, veegsel en andere, groove vuyligheyd in de stads
gragten komt te werpen; zulks geinterdiceert en teffens
gcwaarschouwl is deselve in huys te behouden, tot dat de
vuylnis vaarthuygen des morgens komen te vaaren, omme
gemelde vuyligheyd als dan daar in te brengen, op poene van
6 rd" voor den bekeurder, 't zy officier of wykmeester; met
verdere aankundiging, dat de meesters voor haare dienaaren en
lyfeygenen, die daar op gealtrapeert werden, zullen moeten
instaan en respondeeren, weshalven de wykmeeslers bun daar
na kunnen reguleeren (Dito).

22. Eu dcwyl ook bevonden werd, dal luye ofte quaadaardige
slaven de vuylnis op 's Heeren weegen werpen, sonder dat
juyst deselve daar op van de dienaaren der justitie gealtrapeert
komen Ie werden, so blyven de wykmeeslers mede gequaliliceerd,
binnen haare respeclive wyken sodanige slaven ofte slavinnen
den officier ofte synen subslitut aan te wysen, om daar over,
op derselver simpel getuygenis, gestraft te werden volgens
hel geene len dien subjecte elders gestalueerd is (Dito).

23. Al hel geene in de voorenslaande paragraphen gesta-
lueerd is, moet ook dienen tot narigt van de wyk- en
buurlmeeslers ten platte lande, eenlyk met dit onderscheyd,
als 't different der subalterne jurisdiclien van Scheepenen en
Heeraraaden, mitsgaders het onderscheyd tusschen steene
gebouwen, stralen en burgwallen binnen de stad, mitsgaders de
thuynen, boomgaarden, gemeene weegen, sloolen en rivieren buy-
len de stad komt mede te brengen (Ordonnantie 23 July 1686).

24. Sullende dien volgens deze wyk- of buurtmeesters, in
plaats van 't wapen van Batavia, yder voor baar lieder huys,
hek ofte land moeten ophangen het wapen van Heemraden, synde
een clappus boom op een blaauw veld, en in haare bediening
responsabel zyn, niet aan Scheepenen, maar aan Heemraaden,
invoegen dal, 't geene in de voorenslaande paragraphen vervat
staat van de naam rollen baarer wyken aan Scheepenen op te
brengen, mitsgaders van 'tergerlyk leven der inwoonders aan den
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geregle of den Balliuw (e kennen Ie geeven, enz., ten reguanle
van deze wyk- of buurtmeeslers ten platte lande verstaan zal
moeten werden syn reflectie te hebhen op 't collegie van
Heemraaden en de Urossaart respeclive; gelyk mede, in plaats,
dat de wykineeslers binnen de stad tol een teeken, by tyden
van brand, een witten hand of charpe aan hebben moeten,
deze wyk- en huurt meesters len platten lande tot een teeken
zullen moeten voeren een groen geverfde, halve piek (Dito).

25. De wyk- en buurtmeeslers ten platten lande moeten
ook, ider in syn wyk, onder 't opzigt van Heemraaden gade
slaan, dat de ordres over 't poincl van landeryen, water
gangen, dyken, bruggen, gcmeene weegen, enz., zo als deselve
onder den tit.ul van erven, tbuynen, landeryen, etc. in deze
statuten by een verzameld zyn, door de ingelanden promptelyk
agtervolgt werden, zo en indiervoegen als 't zelve aan de
wykmeesters binnen deze stad ten reguanle van de gemeene
straaten, burgwallen, bruggen, etc. te observeeren staat
(Dito).

'T HEEREN OF STADS LOGEMENT. HERBERGEN
EN KROEGEN.

1. De herbergiers, waarden en tappers zullen zig stiptelyk
moeten reguleeren naar 't geene ten baaien opsigle by de
pagl conditien is gestatueerd.

2. Geene herbergiers of andere, hun met drank verkoopen
geheel of ten deele generende, zullen in hunne huysen mogen
hebben kannen of maten van thien muisjes, veel min dezelve
in 't uytmeeten of tappen van hunne dranken mogen gebruy-
ken, maar wel stads flap kannen, inhoudende elf muisjes, en
de kleendere maat, naar advenant.

5. Die bevonden zal werden een Comp* dienaar, welke
's nagls op syn post moet syn, zonder wettig blykend
consent by nagt opgehouden ofl' buyten syn bescheyden plaats
gebuysvesl of geherbergt te hebben, zal verbeuren, binnen
de stad ses en buyten de stad twaalf rds

, en dat zo
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wel ten reguarde van de tappers off herbergiers, als alle
andere, die deselve neering niet doen.

4. Maar die een geineen militair, alhier in guarnisoen
leggende, na sons ondergang binnen de stad geherbergt of voor
deselve getapt heelt buylen wettig consent, zal verbeuren:
voor de eerste reys thien, voor de tweede twintig en voor
de derde reys vyftig ryxd', en daar en boven verbooden werden
den lyd van twaalf maanden tap-of gaslneering meer te mogen
doen; en, die bevonden zullen werden zulks buylen de stad gedaan
te hebben, zullen dubbelde boete verbeuren (Oude statuten).

5. Die zyn drank gasten eenig geweld of overlast aandoet
of door anderen laat aandoen of deselve afneemt of onlrooft hare
hoeden, kleederen, geweer of wal het zou mogen wesen,
zal daar over rigoreuslyk aan den lyve gestraft werden
na geleegenlheyd van zaaken.

6. Wanneer in 't huys ofle op de stoep van eenige
waarden, herbergiers of tappers iemand gequetst werd, zullen
deselve aanstonds den gequetsten, zoo wel als den quetser,
moeten bekent maken aan den officier van de justitie of, zo het
ver buylen de stad mogle zyn, aan den officier van de militaire
wagt, daarse het naasl by woonen, op poene, zo zy zulks nalaaten
of een uur na 't feyt daar in nalatig bevonden werden geweest
te syn, van een boete van veertig ryxd s en het verlies van
den tap voor ses maanden (Placaat 23 January 1682).

7. Alle herbergiers, waarden of tappers, in of op welkers
huys of stoep iemand sodanig gequetst werd, dat daar van,
't zy aanstonds of na verloop van eenige dagen, komt te
overlyden, sullen geduurende den tyd van twaalf daar op
volgende maanden geen tapneering vermogen te exerceeren,
op poene van thien rd s

, voor den officier, te verbeuren telkens
als die neering doenden bevonden werden, ten waare zy den
delinquanten geapprtbendeert en den regter in handen gesteld
hadden off, den regter ten genoegen, konden bewysen daar
toe alle mogelyke devoiren onmiddelyk aangewend te hebben,
als synde daar toe niet alleen gehouden, zo dra maar yniand
by haar gequetst werd, maar zelfs, by waarschynlyke onmagt
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tol de dadelyke opvatting, verpligt daar oinme gerugl te
maken en, behalve die bekent making aan den officier, hunne
binnen daar by te roepen, op poene van een hondert ryx-
daalders.

8. Ten welken eynde een ider sal gehouden syn tot
apprehensie van een delinquanl, die ymand gequetst of
ter necder gelcgl beeft, des gerequireerd werdcnde, de beliulp-
saame hand te bieden.

9. Zullende boven dien alle maltroosen of soldaten waarden
en andere van diergelyke conditie, die men bevindt eenig
gevegt aan te sien sonder zyn best te doen «Ie vegters te
scheyden, als het Chineesen of inlanders syn, in de ketting
werden geslagen om aan de gemeene werken te arbeyden en,
Christenen syndc, ten eylande Edam gebannen om voor kost
en kleederen in de lynbaan dienst te doen of zig selven
te erneeren, naar goeddunken van den regter, en sulks
voor den lyd van ten minsten ses maanden of langer,
naar gcleegentheyd van saaken.

10. Een Comp s dienaar van de marine, militie of ambagten,
geen halfdeks officier, officier van de ringkraag otf meesterknegt
synde, die na neegen uuren buyten consent in ecnige herberg
ofte buyten syn bescheydene plaatse bevonden word, zal drie
ryxdaalders verbeuren ofte anders met vyftig slagen gelaarst
worden, na gelegenlheyd van perzoonen (Oude statuten).

11. Verders werden de tappers en herbergiers verbooden
aan eenige Comp8 dienaaren iels te leenen of te borgen in
drink gelagen of anders, zelfs niet in haar ziekte, dan met
speciaal consent van de opperhoofden, op poene, dat daar
op geen regt gedaan zal werden.

12. So mede zullen de tappers, herbergiers of andere
ingeseetenen geen zieke of impotente Compagnies dienaaren
van mindere qualileyt als vaandrig, stuurman, provisioneel
assistent, onderchirurgyn of meesterknegt mogen inneemen
om by haar gehuysvest off gecureert te werden, sonder
wettig consent van hunne opperhoofden, van een der fis-
caals inzonderheyt, maar bet selve binnen den tyd van vier
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en twintig uuren aan den curator ad lites bekent te maken,
weezende gehouden van alles schriftelyk bewys te hebhen.

15. Eu zo haast als eenig Compagnies dienaar van de voorsz.
g'excipieerde ofle hooger qualiteyd ten haare huyse deeser
weereld kome te overlyden, zullen de tappers, herbergiers
en alle andere, op stonds en binnen den lyd van een uur,
het selve den curator ad lites bekent maken en alle des
overleedens goederen getrouwelyk aan hem overleeveren, sonder
eenige te verswygen of agter de hand te houden, op poene,
dat, zo wie bevonden zal worden 't geene voorsz. niet gedaan
te hebhen, gecorrigeert zal werden, te weelen; over de verzuymde
bekentmaking met arbitrale correctie en over het verbergen en
toe eygenen van des overleedens goederen de drie dubbelde
waardy derselver en lyfstraffe, naar geleegenlheyd van saaken.

14. Soo meede sullen de herbergiers, die eenige zieke of
impotente Compagnies dienaaren logeeren, als dezelve ten haaren
huyze komen te overlyden, geen andere off meerder onkosten
van begraaffenissen off doodschulden mogen doen, als haar by
schriflelyke licentie van den curator ad lites sal toegestaan
werden, op poene, dat haar van de meerdere geen vergoeding
zal worden gedaan.

15. Niemand, wie hy zy, geene uylgezondert, sal aan de
Nederlanders of inlanders, het zy Comp5 dienaar ol andere,
geduurende den tyd, dal ze in de wapenen sullen weesen, eenige
sterke drank, hel zy wyn, mom, Hollandsch of ander bier,
hrandewyn of andere, diergelyke dranken schenken ofte overhan-
digen door haar zelfs of door andere, directelyk of indireclelyk,
op poene van arbitrale correctie (Resolutie 10 July 1671).

16. Niemand, van wal staat of conditie hy zy, zal onderhands,
't zy openbaar ol' binnen 's huys, hy groote quanliteylen ofte
kleyne maat, mogen verkoopen eenige wynen, bieren of andere,
diergelyke Europeese dranken, 't zy ter verkoop by de kleyne
maat off eygen eonsumtie, dan wel ter versending naar elders,
die bedurven, zuur, hard of aangestooken en dus sehadelyk
voor 's menschen gezondheyd zyn en veel lyds, door er kryt,
potasch of iets anders onder te mengen, om dezelve drinkbaar
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Ie maken, op de straffe, met betrekking tol de openbaars
verkopinge, onder den tilul van vendumeesters geslalueerd, so
wel teegens den kooper en verkooper, als den officier, die
zulks mogte conniveeren.

17. Insgelyks zullen alle herbergiers en tappers, zoo
Europeese, Chineese, als andere, zig te wagten hebben van de
gasten eenige fcnynige, dollemans of andere toegemaakte en
vervalschle dranken van arak, zo genaamt kras bier en sury,
te gerieven, op poene, wie bevonden werd zulke dranken te
schenken, te sullen verbeuren een boete van hoiidert rd',
telken male, dat daar op betrapt word, en verdere arbitrale
correctie van hel donker gat of anders, na voorval en
de omstandigheyd van zaken, behalven dat de zodanige tot
de tap neering ook nooyt sullen geadmitteert werden;
welke boete, zo wel als die in de voorgaande paragraphen
van dit hoofddeel syn geslalueerd, komen zullen ten behoeve van
den officier, die de calange doet, voor de eeneen den aanbrenger
voor de andere helfte (Placaal 23 January 1682 en resolutie
van Schepenen 6 Augustus 1745).

18. Het alhier opgeregte heeren logement zal niet mogen
verkogl of verhuurd werden met het recht van gebruyk en
genol van de prerogatieven, aan 't zelve toegestaan, als met
voor afgaand uyldrukkclyk consent dezer regecring (Condilien
29 October 1754 en 28 May 1765).

19. De regent of caslelein zal ook niet vermoogen eenige
persoonen in syn dienst te neemeii of te houden, als die, vriende-
lyk, trouw en gedienstig zynde, de gasten sonder aansien van
natie, persoonen of relegie ten dienste slaan (Dito).

20. En sal geautlioriseerd syn sodanige bediendens, als hy
kan aanlhoonen zig niet ontsien te hebben de gaslcn ofte haare
bediendens te injuriceren ofte met woorden of daaden te be-
leedigcn, ten eersten ofte binnen den Imurlyd af te danken,
sonder betaaling van eenig wedde of loon, die zy Ie goed inogten
hebben, dewelke als dan sal vervallen ten behoeve van 't Lasarus-
huys ten eylande Permurend (Dito).

21. De castelcin sal, door een goed reglement en beslier
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in liuys in te voeren, moeten tragten te beletten en voor te
komen het godlasteren, vegten en schelden: en, voor zoo verre
het gevoegelyk, zonder krenking van de vryheid, die de gasten
noodsakelyk behooren te hebben om met eikanderen afsonderlyk,
buyten het geselschap of participatie van den castelein te con-
verseeren, geschieden kan, ook moeten zoeken te detourneeren
en teegen te gaan alle dispuiiten over religie en nalionaale
zaken, door een vriendelyke vertooning van de speciale ordre,
hem daar omtrend gegeeven, en de quade gevolgen, die daar
uyt kunnen ontstaan, ofte andere, diergelyke onaanstootelykc
middelen (Dito).

22. En als hy sig zoo verre mogte vergrypen van daar toe
zelfs aanleyding te geeven ofte hem daar inne, direct ofte indirect,
te mesleeren, dan wel te perniitteeren of oogluykender wyse
toe te laaten, dat cenige der bediendens van het huys zulx
komen te doen, zal hy verbeuren een hondert ducatons, ten
behoeve van het voorschreeven godshuys, en daar en boven
responsabel weesen voor al het quaad, dat daar uyt mogt
voortkoomen (Dito).

23. De castelein en syn bediendens sullen om geen reedenen
perniitteeren, dat in dit logement geleevert ofte geborgen werden
eenige contrabande goederen, hoe ook gcnaamt; en, ontdeckende,
dat deselve aldaar buyten hun weeten geborgen of opgeslagen
syn, daar van ten eersten kennisse geeven, daar en aan wien
zulks behoord, sub poene van correctie naar vereysch en
bevinding van saaken (Dito).

24. Insgelyks zal hy den heere Gouverneur Generaal, nevens
den Balliuw en sabandhaar over de Christenen, opgeeven alle
de geene, die het logement betrekken, en zoo ook aan deselve
en de respective officieren van justitie aangeeven alle de geene,
die hy syn weeten met vreemdelingen sullen overleggen of
beraadslaagen om uyt den dienst van de Comp e te deserteeren
of uyt de colonie te ontvlugten, als ook de geene, die zig toe-
leggen mattroosen, soldaalen, handwerklieden ofte andere
Compagnies dienaaren te ronselen, op poene van hy contrarie
te vervallen in een boete van een hondert ducatons voor yder
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lioofd, len behoeve van den sabandhaar ofte soodanige officier
der justitie, als de calaoge doen mogl, zonder onderscheyd van
jurisdictie (Dito en reglement 8 May 1765).

25. Niemand, buyten de/e castelein, zal logies nf herberg
mogen geeven aan Europeese vreemdelingen, van wat natie,
slaat of beroep die ook syn mogten, nog ook aan iemand, tot
cquipagie van Europeese, vreemde scheepen geboorende, 't zy
ook onder welk pretext en zonder onderscheyd of't Europeesen
of inlanders, vryen ofte onvryen syn, alleen uytgesondert de
Mauilhasc en Macaose kooplieden en die onder hen gehooren,
nevens de officieren van Konings scheepen, in so verre den
heere Gouverneur Generaal deze laatste permilleeren mogle
elders hun intrek te neemen (Dito).

26. Ook sullen zodanige, in 't stads logement gehuisveste
vreemdelingen, nog iemand voor hen eenige koopmanschappen
off iets anders, uyt hunne scheepen aan land gebragt en hun
iu eygendom toebehoorende. buyten 't heeren logement mogen
bergen of helpen bergen, 't zy voor geld ofte voor niet, veel
min huysen, thuynen of andere wooningen of pakhuysen binnen
of buyten de stad aan hun verhuuren ofte leenen (Dilo).

27. En zullen de overlreeders van 't gestalueerde by de
twee voorgaande articuls de eerste keer vervallen in een
boete van vyff honderl rd s ten behoeve van den officier, die
de calange zal doen, voor een derde en den castelein voor twee
derde, te verbeuren voor elke conlraventie, en de tweede reisc
op straffe van, hoven deze amende, nog van hunne ampten of
bedieningen, zo zy 'sComp s dienaaren zyn, te werden ontzet
of verbannen, wanneer zy tot de burgery gehooren; zullende in
bcyde gevallen, by non-belaaling der boete, aan den lyve ofte
andcrsinls gestraft werden, naar bevinding van saaken, en geen
regt gedaan werden op pretensien, uyt sodanige verboodene
huysvesting van persoonen of berging van goederen voort-
vloeyende (Dito).

28. Alle vreemdelingen, die met hunne koopmanschappen,
iu wat fusten of embalures die ook zyn mogten, in dit logement
intrekken, zullen een dragelyke pakhuyshuur aan den castelein
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moeien bètaalen, niet excedeerende voor de fync, prccieusc
goederen een agtsle, kleine fusten een half en groote fusten,
als; zuyker, arak, enz. een procenlo, behalve het draag- of
coely loon, waar van hem syn verschot sal moeten voldaan
werden, zonder meer (Conditie 28 May 1765).

29. Tol gerief van dit luiys, mitsgaders lot comodileyd, zo
voor de vreemdelingen, als 's Comp* dienaaren, zal den caslelein
toegestaan werden hel houden van drie huurvvagens, zonder
de pagt subject te zyn, mits dat dezelve ook niet zullen mogen
verhuurd ofte geleend werden als aan persoonen, in dit huys
logeerende; en zullen deze drie wagens in 't geheel blauw
geschilder! of vernist moeien wesen, tol de wielen incluys, en
met blauw tryp gevoerd (Dito).

30. Ook zal aan dit logement, tol gerief van die 'er intrekken,
weiden toegestaan het houden van ses last prauwen, Ie weeten:

drie ieder van vier,
twee van drie, en
een van twee coyangs,

om allyd, wanneer men die requireerd om goederen te haaien
ofte af te scheepen, zonder eenige henioeyenisse van het
hoofd ofte de mindere opsienders der prauwvoerders ofte
betaalinge van eenige lasten ten behoeve van deselve, ten
eersten te vaaren, mits de raslelein voor de voerders in staat,
voor zo verre als andere eygenaars van huurprauwen daar toe
gehouden zyn (Dito).

31. De castelein zal, iu opzigl tot de tafels, dranken en
betaaling, sliplelyk in agt neemen hel gestatueerde by het
project tot de oprcgling van dit huys, hel welk aan een plank
in 't zelve, in plano gedrukt, zal opgehangen werden, ter narigt
van een iegelyk (Dito).

32. De castelein vaii dit gepreviligeerd stads logement zal
niet vermoogen te verkoopen of uyt te soetclen eenige dranken,
hoe genaamt, 't zy by de bottel of kleyne maat, als alleen om
binnen bet zelve verorbert te werden door lieden, die ter
geleegenlheyd van openbaare verkoopingen aldaar verscheynen,
dan wel zyne gasten, namentlyk de persoonen, aldaar logeerende
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en ler maallyd komende, of die van buyten, welke deselve
moglen komen besoeken (Dilo).

33. Ingevalle de easlelein ter reqnisitie van iemand eenige
parlhy maakt van koop of verkoop, dat liem, zoo wel als de
geswoorene makelaars, vry staal, zal denselven voor zyne moeyte
een hall' percento courtage mogen in rerkening brengen (Dilo).

34. In dit logement zal, voor zo verre de consumptie in
't zelve aangaat en verder niet, vry en zonder liemoeyenisse
van iemand mogen geslagt werden allerley vee. 't zy groot of
kleyn (Dito).

oli. Van alle vaste of onroerende goederen, pulilicq verkogt
werdende, 't zy in 't stads logement of elders, daar den eygenaar
of administrateur het goed vind, zal den easlelein genieten
een aglste ten honderl uyl 't salaris der secretarissen, vendu-
meesters en afslagers, yder pro raio van 'l zyne.

Waar na de proportie der andere geschikt zal moeten werden,
vide titul van vendumeeslers, § 5. (Dilo).

VROEDVROUWEN.

1. Gecne vrouwen, 't zy Europcesc of van Europeese
afkomst, sullen haar voor vroedvrouwen uytgeevcn ofte laateu
gebruyken, als die, na voorgaande cxaminatie der medicyn
meesters, liy dese regecring daar toe zullen aangesteld zyn;
en zullen dezelve op haare admissie den naarvolgenden eed
doen (Oude statuten).

2. Ik heloove en sweere, dal ik aan geen cenige swangerc
vrouwspersooneii, direclelyk nogtc indircclelyk, eenige raad ofte
daad zal geeven, waar meede haar vrugl afgedreeven ofte te
kort gedaan zoude mogen werden, om wal reeden ofle oorsaak
zulx ook zy; dat ik aan geene hevrugle ofle kraam vrouwen
eenige dranken ofle remedien zal ordonneeren ofte toestellen, als
die hy de medicyn meesiers geapproheert en goedgekeurl zyn:
dat ik, hy iemand in arheyd zynde, geroepen werdende, sonder
eenig vertoef of uylstel vlytig komen zal, zo wel hy nagl als hy
dag, eu hy armen zo wel als hy ryken; als meede, dat ik de
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armen en onvermogenden des nicl te min (en dienste weesen,
voorthelpen en op deselve passen zal, zonder daar voor eenig
recompens te eysschen of te verwagten; dat ik de vrouwsper-
soonen, die buyten tyds ofte niet by hunne wettige man
bevrugt zyn, in barendsnood afvorderen zal bekentenisse te
doen, wie de vader van de vrugt zy en, by den officier ofte
magistraat dierweegen gcvraagl zyudc, daar van deugdelyke
vcrklaaring rn rapport doen zal: dat ik my voorts generaalyk
in deze inync bedieninge naarstelyk, nugteren en verstandclyk
dragen sal. gelyk een cerlyke vroedvrouwe toestaat en betaaml.

Zo waaiiyk belpe my God Almaglig.

LYFEYGENEN EN VHYGEMAAKTEN, NEVENS
DERSELVER AFKOMELINGEN.

1. Niemand, zo onderdaanen, als vreemdelingen, binnen of
buyten Gompagnie's juridictie woonende en van elders aankoo-
mende, zal, buylen speciaale kennisse en permissie dezer regee-
ring, eenige Oosterse manslaven, specialyk die van Maecasser,
Boegis, Boeton, Saleyer, Bima, Baly, Java en Maleyoe, alhier
mogen aanbrengen om te verkoopen of veralieneeren, uylgenoo-
men alleen de sulke, die bel blykt, dat beneeden de veerlhien jaaren
oud syn, op poene van confiscatie der aangebragte of verkogte
slaven, zo ten reguarde van den aanbrenger of verkooper, als van
den kooper, onder dewelke deselve mogten bevonden werden te
berusten; invoegen ook de verkoopers, dezelve niet meer besit-
tende, als dan in de waarde van dien gecondemneerd zullen
werden (Adverliseinent 19 Maart 1757, placaal 24 November
1665, 1 May 1685, 21 October 1688 en 21 December 1740).

2. Zullende de geenen, die op haare vaarthuygen eenige
zodanige lyfeygenen tot bemanning van deselve mede gebragt
mogten hebbben, deselve aanstonds aan den licentmeester moe-
ten opgeeven en geensints binnnen dese stad olie jurisdictie
toe laaien te komen, maar gehouden zyn deselve alweeder
van hier meede te voeren, op poene, dat alle zodanige Ooster-
sche lyfeygenen, zo ras dezelve te lande in Comp" jurisdictie
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ingebragl of, te water aangebragt synde, verkogl ofte ook wel na
het vertrek haarer vaarluygen hier ter plaatse, hoe wel nog
onverkogt, bevonden werden, de facto aangetast en ten profyte
van d'Edele Comp'' geconfisqueert zullen werden, ten wat tyde
men deselve ook soude mogen ontdekken (Dito).

5. Alle slaven, die van bnyten werden aangebragt, moeten
in getal en met namen op de pas bekend gesteld werden
(Ordonnantie 3 Augustus 1733).

4. Een iegelyk is verbooden onderdaanen van den Koning
van Spanjen, door de Mooren of inlanders tol slaven gemaakt,
in te koopen of daar meede eenigen handel te bedryven, het
zy deselve door de inwoonders van Borneo of andere van die
zoo genaamde Mooren voor slaven mogten zyn ingekogt en
dusdanig alhier ofte elders, op plaatsen, geleegen onder 't res-
sort van de Compe

, aangebragt, dan wel dat deselve door
deese of geene particuliere handelaars, op Passier Poetie, Sullok
en andere, op Borneo of daar omstreeks leggende handel
plaatsen varende, aldaar ingekogt en dusdanig mogten werden
overgevoerd, op poene, niet alleen, dat die koop of handel
voor nul en van onwaarde zal werden verklaart, maar ook,
dat den kooper boven dien zal gemulcteerd werden in de
boete van vyf honden ryxd s ten behoeven der armen, ter plaatse,
daar de overtreeding sal geschied en ontdekt syn: ten welken
eynde de ollicieren van justitie, zo wel als de sabandhaars, gelast
werden daar tegens behoorlyk te vigileeren en de notarissen
verbooden het passeeren van actens of transporten van in
maniere als boven geroofde en voor slaven verkogte onder-
daanen van hooggemelde zyne Catholyke majesteyt (Placaat
16 Juny 1762).

5. Niemand, wie hy zy, zal eenige lyfeygenen, 't zy van
die hem toebehooren ofte andere, uyl het district van Batavia,
te water off te lande, na Uantam, Anjer, Tjiringin, Lampong
of andere plaatsen, onder dat koningryk op Java of Sumalra
resorteerende, vennoogen uyt te voeren en met zig te neemen
om die aldaar te verkoopen of te verhandelen, voor en al eer
hy daar toe versogt en verkreegeu zal hebben speciaal consent,
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welk consent liy schriftelyk sal moeien meede neemen en aan
den commandeur tol Bantam verlootten, niet alleen wanneer
hy die lyfeygenen op Bantam, maar onk wanneer liy die op
Anjer, Tjiringin, Lampong of eenige andere plaatsen op Sumalra
ofte Java, onder hel district van Bantam leggende, sonde
willen verkoopen out dan vervolgens daartoe liet nadere
consent van den Siilllian ofle syn staats minister, 't/y om die
aldaar Ie verkoopen of elders Ie transporteeren, Ie versoeken
en verder meede Ie neemen, alles op poene vau confiscatie
der slaven, die sonder de voormelde speciaale toeslemming van
hier vervoert zullen werden, hoven nog sodanige straffen, als
op het steelen en vervoeren van slaven onder den litul van
dievery gesteld syn, len reguarde der sulke, die een anders
slaven gestolen of eenige gevlugte lyfeygenen voortgeholpen
en alzo vervoert en verkogt sullen hebben; behoudens, dat in
dat ras de onschuldige eygeuaars van de confiscatie haarer
geslolen of gevlugte slaven hevryd sullen syn, mils hetaalende
het rantsoen, dal er voor aan de wederbrengers betaald mogte
syn (Advertissement 28 Fehruary 1686).

6. Christenen mogen hunne lyfeygenen, 't zy dezelve Chris-
tenen zyn ofle niet, aan eenige Mooren ofle heydenen niet ver-
alieneeren, op verbeurte van deselve voor den verkooper en de
bedongen koopschat voor den kooper (Oude statuten en
resolutie 51 July 1714).

7. En syn de Christenen gehouden hunne lyfeygenen in de
Chrislelyke religie Ie onderrigten ofle doen onderriglen en ten
Heylige doop ie brengen, wanneer zy daar toe geneegen of
sonder volstrekte dwangmiddelen te brengen syn, op arbilrale
correctie (Oude statuten).

8. Lyfeygenen van heydenen en Mooren, tot bet Christen
geloove komende, syn dersclver meesters gehouden hun af te
staan en len redelyken pryse aan Christenen over te laaien,
invoegen sy ook hunne lyfeygenen niet sullen mogen verhinderen
in de Chrislelyke religie onderweesen te worden, veel minder haar
daar van af te manen of te dwingen lot het versaken van hun ge-
voelen, op verbeurle van deselve (Dito en placaat 18 Maart 1625).



LIJF-EIGENÈN EN VRIJ GEMAAKTEN. 575

9. Geene Christenen mogen baar inboorlingen oftekinderen
hunner lyfeygenen laten besnyden, op poene van confiscatie
van al zulke slaven ten behoeve van de Cou)pe en een boete
van 500 rds daar en boven, ten behoeven van den officier, die
de calange zal doen, waar toe den gecommitteerde tot en over
de zaaken van den inlander al meede geauthoriseerl is (Resolutie
13 December 1754).

10. Een lyfheer, om gewiglige reedenen, 10l voorkoming
van gedreigde onheylen, genoodsaakt werdende zyne lyfeygenen
te moeten vast sluylen om zig van dezelve Ie verseekeren, is
gehouden daar van aan den officier, die het eompeteerd, binnen
24 uuren kennisse te geven (Resolutie van Schepenen 15
January 1681).

11. En, schoon 't den lyf heeren toegelaten is, wanneer hunne
slaven eenige faulen komen Ie begaan, deselve buysselyk, naar
verdiensten Ie caslyden, zoo zullen zy deselve egter niet ver-
mogen in de ysers ofte boeyen te slaan, len zy met kennisse
en consent van den regier of den officier van justitie, onder
wiens jurisdictie zy sorteeren, veel min deselve tetoitureeren
of andersints grofelyk te mishandelen, op verbeurte derselver
(Oude statuten).

12. Maar, so ymand zyne lyfeygenen komt dood te slaan
ofte anders om 't leeven te brengen, zal daar over aan den lyve
ofte andersints gestraft worden, na geleegenlheid van zaaken;
en zullen de ouders of kinderen van door hun lyfheer of vrouw
dood geslagene lyfeygenen onmiddelyk voor des lylheers of
lyfvrouws reekening aan den meeslbiedende, niet van de maag-
schap van den lyfheer of lyfvrouw zynde, verkogt werden
(Dito).

13. En om in deesen alle geleegentheyd tot quaade praclyc-
quen af te snyden zal iemand zyne gestorvene lyfeygenen voor
al niet mogen begraven op syn eygeu erf, nog ook, sonder
voorkennisse van de officieren der justitie, elders, ten ware
boven de naasl geleegen buyten forten woonden of syne lyf-
eygenen daar quamen te sterven, in welke gevallen hy zal
mogen volstaan met daar van kennisse te geeven aan twee
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zyner gebuuren, als getuygen (Resolutie van Schepenen 15
January 1681).

14. Synde het een lyfeygen toegelaten, wanneer van syn
meester olie vrouwe wreedelyk behandelt werd, daar over
aan den regier of officier klaglig te vallen, mits hebbende
daar toe groote en pregnante reedenen, suilende sy anders wel
strengelyk moeten gegeesseld en hunne lyfheeren weder thuys
gesonden werden (Oude statuten).

15. Lyfeygenen, welke hun uyltersle vlyl hebben aan-
gewend om hunne lyfheeren of lyfvrouwen, dan wel haare
kinderen, die door toevallige oorsaaken in klaarblykelyk leevens-
gevaar syn, 't zy door moord, geweld van andere of in de
hoogste nood te redden en in veyligheid helpen, sullen ten
eersten in vryheyd gesteld werden (Placaat 20 Juny 1766).

16. Gevolgelyk sullen geene executeurs of redderaars van
boedels de zulke niet mogen verkoopen, maar, ten koste
des boedels, ter eerster zitting van gecommitteerde Scheepenen
moeten emancipeeren; wel verstaande, dat, by onvermogen tot
de betaling van het emancipatie geld, hel selve in sodanige
gevallen door Scheepenen sal mogen werden geremitteerd (Dito).

17. Die zyn of haar lyfheer ofle vrouw geinjurieert, eenige
hoon ofle smaad aangedaan, gecalümnieert ofte met eenige
schande valselyk betigt zal hebben, zal daar voor gegeesseld
en in de ketting geklonken ofte wel anders, na geleegentheyd
van zaken, gestraft werden (Placaat 17 October 1752).

18. Maar, zo eenige slaven ofslavinnen haar zo verre quamen
te vergrypen, dat haare handen aan haare lyfheeren ofte lyf-
vrouwen slaan, schoon ook zonder geweer, zullen zy daar
over zonder eenige genade ter dood gepunieert werden (Dito).

19. Eenig lyfeygen ymand te kort doende ofte eenig mis-
daad begaande, zal den lyfheer ofte lylvrouw kunnen volslaan
met denselven af Ie staan len behoeve van de geintresseerdens
ofle de justitie, souder verder daar over betrokken te mogen
werden, Ie weeten, zo denselven geen toestemming tol
synes lyfeygenes daad gegeeven heeft (Dito).

20. Alle slaven, geene uytgesonderl, die komen weg Ie
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FLAIIIT-BOEE DEEL IX. 37

loopen en binnen 't ressort des koningryks van Jaccatra, te
weeten: tusschen de rivier bewesten Tangerang en de rivier
bewesten Crauwang ofte verder dan de naast by geleegene buy-
ten forten, Ansjol ofte Zoulelanden, Noordwyk, Kyswyk en Ankee
of de Vyfhoek, geapprehendeert en agterhaalt werden, zullen,
boven andere straffen, voor den tyd van ses maanden in de
ketting moeten geklonken werden om sodanig by baar meester
of meesteresse te verblyven (Placaat 21 October 1688).

•21. Niemand zal eens anders slaaff of slavinne, om welke
reedenen 't ook vveesen mogte, buyten speciale toestemming
van den lyfheer of lyfvrouwe mogen ophouden of verbergen,
op poene van een amende van 25 rd", voor ieder dag of nagt,
te verbeuren ten behoeve van den officier, die de calange
doen zal (Placaat 17 October 1752).

22. Dog, als de ophouding of verberging van een anders
slaven langer als twee el maaien duurt of geschiet met oogmerk
om haar aufuge te faciliteeren of dezelve haaren lyfheer of
lyfvrouw te onthouden, sullen de geene, die zig daar aan schuldig
hebben gemaakt, sonder aansien van persoonen, als overtuygt
van slaven seductie of slaven diefte werden geconsidereert en
gestraft, zo als onder 't hoofddeel van diefstal en fraudatien
gestatueert is (Dito).

23. Zullende alle de geene, die op zyn landgoed, zuyker-
moolen of campong een of meer weggeloopene slaven komt te
ontdekken, gehouden en verpligt weesen zig van hundadelyk
meester te maken en, sonder uytstel, in goede verseekering
over te leeveren aan den commandant van de naast by
geleegene post, dan wel aan den Landrost of gecommitteerde
tot de zaken van den inlander ten minsten daar van behoorlyk
kennisse geevende, op poene, dat, ingevalle men bevinden mogte
contrarie dese ordre gehandelt te zyn, den op- of aanhouder
van een, dan wel meer diergelyke slaven telken reyse voor
ider slaaf verbeuren zal een boete van een hondert rd9

,
de

helfte voor den officier of posthouder, die sodanig een schuldige
mogte opvatten en afsenden, en de wederhelft voor den aan-
brenger; waar en boven zulk een gehouden zal weesen den
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door hem opgehouden slaaff, dan wel de waarde van dien aan
den eygenaar te restitueeren (Placaat 15 December 1754).

24. En indien zulke op- en aanhouding op een zuykermoolen
geperpelreert werd, zal de pothia, zo wel als de schryver van
de moolen, behalven de betaaling van voorschreeven boete
door ieder derselven, nog voor thien jaar in deketting geklonken
werden ad opus publicum (Placaat 30 Maart 1762).

25. Zynde ook nog den gecommitteerde over de zaken
van den inlander de faculteyd verleent om in cas subject, even
als de officieren van justitie, de calange te mogen doen leegens
de aan- en ophouders van lyfeygenen (Placaat 13 December 1754).

26. Waar en boven gemelde gecommitteerde en de respective
commandanten en postbouders werden gequaliCceerd om aller
weegens, daar zy verneemen, dat zig geaufugeerde slaven schuyl
houden, de visite Ie gaan doen en, eenige derselver aan handen
krygende, stads waards op te zenden, mits voor ider lyf-
eygen, 't zy man of vrouw, van de eygenaars genietende, wanneer
boven de verste buyten posten, waar meede verstaan werden
die van Tanjong Poera, Buylenzorg en Westergouw, werden
opgevat, vyfthien rds en boven de nader geleegene, als:
Meester Cornelis en Tangerang, mitsgaders boven de rivier de
groote Maronda, thien ryxd s

, item omtrent de lager gelegene
buyten posten vyf rd" en, in cas van onwillige betaling, dezelve
te senden na hel ambagts quartier, om vervolgens dal opbreng
loon op ordonnantie van den heer Directeur Generaal uyt de
cassa te ontfangen (Placaat 15 December 1754 en resolutie
31 January 1755).

27. Welke eygenaars of lyfheeren, indien zy binnen den
tyd van veerthien daagen de voorschreven 5, 10 of 15 ryx-
daalders respective aan den fabrycq komen weder te brengen,
als dan nog vermogende zullen zyn haare slaven in en met
de ketting uyt het quartier te lossen en weeder na haar te
neemen (Placaat 21 Octoher 1688).

28. Dog langer lardeerende, zullen zy gehouden zyn deselve
den voorschreeven tyd van ses maanden in 't gemelde quartier
te moeten laten verblyven en, na het eyndigen van dien tyd,
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in plaats van alleen het verschootene aan den fabrycq, eens zo
veel weeder uyt te keeren, om daar uyt te vinden de onkosten,
die de Compe tot het naspeuren van sodanige vlugtelingen
komt te doen, mitsgaders deselve te indemniseeren weegens het
verschot der slaven, die binnen de voorschreeven ses maanden
in de kelling komen Ie sterven eli waar van de lyfheeren
gevolgelyk geen rcmboursement komen te doen (Dito).

29. Dit zal ook plaats hebben omtrent voorlvlugtige
lyfeygenen van particulieren, te Cheribon opgevat en alhier in
't ambagls quartier overgebragt; dog moet voor losgeld van
ider derselve betaald werden twee en twintig en een halve
ryxdaalders sonder meer, namentlyk; Ihien ryxdaalders voor
opvangloon en twaalf en een halve ryxdaalders voor de
gewoone ongelden in 't quartier, wanneer binnen de veerlhien
dagen werden afgehaald.

50. Wel verstaande, dat, de lyfheeren of lyfvrouwen bekent
zynde en de betaaling weygerende, sodanige agterbaalde slaven
door den fabrycq ten dage der eerste vendutie zullen werden
overgejjeeven aan de stads vendumeesters, om voor reekening
van den eygenaar aan den eerst mynende by afslag verkogt
te werden; en, in gevalle deselve minder mogten afwerpen,
sulks van de eygenaars, des noods door middelen van regten,
sal werden ingevordert door den advocaat fiscaal van India
volgens opgave, door den fabricq aan dien officier te doen.

31. Des zal den fabrycq niet vermogen eenige gevlugte
lyfeygenen van de opbrengers aan te vaarden, dan wanneer
hem gebleeken zy, dat de gemelde slaven haare lyfheeren
niet konnen of willen noemen, of dat de opbrengers het
voorschreeven loon van de lyfheeren niet hebben konnen
bekoomen, waarom dan ook de opbrengers de agterbaalde,
gevlugte slaven aller eerst aan haare lyfheeren zullen moeten
thuys brengen en voor de gemelde, respeclive opvangloonen
presenteeren, eer zy die vermogens sullen syn in Comps

ambagls quartier te brengen.
32. Zynde dit alles te verstaan van weggeloopene slaven,

die sig aan geen criraineele misdaaden hebben schuldig gemaakt;
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want anders zal hel opvangloon in de vooren gemaakte proportie
weegens de afgeleegentheyd der plaatsen op eens zoo veel geree-
kend en betaald moeten werden (Resolutie 1 November 1763).

33. Ook is 5 ryxdaalders tot een premie gesteld voor
ider 's Comp s slaaft" of slavin, die in 't generaal, door wie
het ook zou mogen weesen, boven de buyten posten Anke en
Meester Cornelis, item de rivier de groote Maronde, zullen
werden opgepakt en in 't quarlier gebragt, en rds 2'/2 voor
die binnen die buyten posten zullen werden gesaisisseert,
zullende den fabrycq die ongelden moeten betaalen en opbren-
gen (Resolutie 51 January 1755).

54. Alle de geene, die door den gecommitteerde tot en
over de zaken van den inlander teegens en op de in de benee-
den- en boven landen vagebondeerende slaven en andere,
met dezelve te zamen spannende zwervers werden uytgesondeu
om dezelve op te vatten, item de bediendens van den
Drossaard, zo wel als de commandanten van de buyten
posten Tanjong Poera, Tangerang, de Qual en Meester Cornelis,
mitsgaders de inlandse regenten, werden gequaliflceert om, in
cas van ontmoeting van een troup diergelyke vagebonden en
dat dezelve zig, na dal gesommeert syn tot overgave, te weer
stellen zonder zig te willen laaien apprehendeeren, de sulke
als dan op de best mogelykste wyse meester te maken
en van kant te helpen (Resolutie 24 July 1761).

55. Alle executeurs en redderaars van boedels, sonder
onderscheyd, werd verbooden om kinderen van Christenen,
by hare slavinnen verwekt, of den boedel solvent of insolvent
zy, te verkoopen (Placaat 20 Juny 1766).

56. Maar zullen sodanig kind ofkinderen, door een Christen
lyfheer by hunne lyfygenen geteeld, mogen afgeeven aan de geene,
die daar om koomen te versoeken en geneegen mogten weesen
die anders ongelukkigen in den Hervormden godsdienst op te
queeken of, by gebreeke van dien, dezelve, wanneer uyt Euro-
peese bloede afkomstig syn, dog geene andere, aan diaconen van
de Gereformeerde gemeente Ie doen bestellen om in 't armbuys
opgevoed en, invoegen voorsz., onderweesen te werden (Dito).
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37. Alle corporeele beleeningen of verpandingen tot slaveray
of dienstbaarheyd voor zeeker getal van jaren op de lighaamen
der menschen syn geinterdiceert, op poene, dat de debiteuren
niet gehouden zullen weesen haare gecontracteerde dienstbaar-
lieyd te agtervolgen of volbrengen (Resolutie 8 November 1715).

58. De inlandsche officieren en die het verder zouden mogen
aangaan, zullen geen andere persoonen voor militairen of
andersints in den dienst van de Compc mogen aanneemen, als
die zy waarlyk weeten geen lyfeygenen, maar vrye persoonen
te zyn, op verbeurte, niet alleen van de verdiende en te goed
behoudene gage, maar ook van de waardye van de slaaff of
slavinne, die zy lieden sullen hebben meede genoomen, als
den lyfheer wettig toekomende, en arbitrale correctie daar en
boven, zelfs aan den lyve, naar bevinding van zaaken, zo wel
ten laste van de meede voerders, als van den slaaff, welke
zig op dese wyse zynen lyfheer komt te ontsteelen (Placaat
22 Maart 1712 en 17 October 1752).

39. Geene slaaven, 't zy van de mannelyke of vrouwelyke
kunne, zullen vermogen te gaan op de plaveydsels langs de
huysen binnen de stad, tot incommoditeyt van eenig Europees
of hoedendrager, van boe geringe qualiteyl of conditie hy ook
zoude mogen weesen, en in 't geheel niet 's avonds na ses
uuren, ten waare zy daar toe door de engte van de weg of
andersints, ter ontwyking van rytuygen ofte iets diergelyks,
genoodsaakt waaren (Placaat 17 October 1752).

40. Dog sullen onder dit verbod niet begreepen zyn lyf-
eygenen, die haaren te voet gaande lyfheer of lyfvrouwen
volgen, dan wel een draagstoel of horimon, daar iemand
in zit, dragen ofte daar by gehooren (Dito).

41. Wanneer de dienaars van de justitie zien, dat eenige
lyfeygenen dit verbod overtreeden, zullen zy dezelve tot dies
nakoming, sonder de minste oogluyking, door rotting slaagen
moeten noodsaaken en gewennen (Dito).

42. En als de dienaars van de justitie zien, dat een lyfeygen
zig verstout deze of geene Europees of hoedendrager, alwaar
't ook maar een soldaat of matroos, moedwillig teegen het lyf te
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loopen, 't zy op de plaveydsels voor de huysen of elders op de
weegen, in absentie van den lyfheer of lyfvrouw, zullen zy
de sodanige ten eerste moeten apprehendeeren om, op ordre
van. den officier, aan een boom of paal omtrent de plaats, daar
zulks geschied is, op de billen gegeesseld en hun lyfheeren of
lyfvrouwen vervolgens te huys gesonden te werden (Dito).

43. Dog de lyfheer of de lyfvrouw zelfs op stoep of
teegenwoordig zynde, zal den geene, die het overkomt, aan
dezelve zyn beklag moeten doen en satisfactie vorderen, die hem
niet sal mogen geweygert, maar door afstraffing van den lyf-
eygen ten eersten moeten gegeeven werden (Dito).

44. Egter zal dit een en ander niet applicabel weesen op
slaven, voor rytuygen loopende, die in de weg synde vrye
menschen, 't zy Europeesen of andere, welke op hunne waar-
schouwing niet wyken ter voorkoming van ongelukken, zo
verre nodig is, uyt den weg mogen rukken of stooten, sonder
hen egter een slag toe te brengen of met woorden te injurieeren,
op poene van een gevoelige correctie, door de geregIs dienaars
op slaande voet te appliceeren (Dito).

45. De lyfeygenen, die een paard of paarden, gezadeld of onge-
zadeld, door de stad of voorsleeden moeten brengen, zullen niet
vermoogen daar op te gaan zitten of deselve te doen loopen, maar
de dieren by de toom voetslaps moeten leyden, op poene van
door de dienaars van de justitie, op ordre van den officier, aan de
naaste boom of paal op de billen gegeesselt te werden (Dito).

46. Het tappen van arak of andere sterke dranken aan
lyfeygenen werd aan een iegelyk, zelvs in de andersints geper-
mitteerde taphuysen off kroegen, verbooden, sub poene van
thien rds boete ten behoeve van den officier, telken reyse en
voor yder lyfeygen, die eenige sterke dranken genultigt sal
hebben (Dito).

47. De pagters, collecleurs of meede standers van de
Chineese topbanen zullen aldaar voor al geene lyfeygenen admit-
teeren, en zulx op een boete van een hondert rds ten behoeve
van den officier, te betaalen door de geene, die in de topbanen
ter invordering van de geregtigheid present sal weesen, het



LIJF-EIGENEN EN VRIJ GEMAAKTEN. 583

zy dat hy pagler, mede stander of collecteur is, voor de eerste
maal en daar en boven arbitrale correctie voor de tweede
reyse; suilende by gevolg den pagter ten deesen opsigte niet
voor syne bediendcns hehoeven in te slaan of respondeeren
(Dito).

48. De lyfeygenen, die in de topbanen gevonden werden,
zullen, het zy getopt of gedobbelt hebben of niet, aan de naaste
boom of paal strengelyk op de billen gegeesseld en haar lyfheer
of lyfvrouw vervolgens thuys gezonden werden (Dito).

49. .Geen lyfeygenen zullen eenig goed, hoedanig verkreegen,
hoe genaamt en hoe gering ook, mogen verkoopen, verpanden
of te koop of in pand aanbieden, sonder een permissie briefje
van den pagter van de groente kramen en winkels ofte wel van
syn lyfheer of lyfvrouw, wannneer de goederen van sodanig
een aard syn, dat tot die pagt niet behooren, op poene van
ten eersten, als den koop reeds geslooten of de verpanding
geaccordeert is en den verkooper of verpander by den kooper
of beleender voor een slaaff of slavinne bekent is, voor de
deur van den kooper aan een boom en elders anders, naar
goedvinden van den officier, strengelyk op de billen gegeesselt
te werden, schoon hy konde aanthoonen, dat het verkogte
direct nog indirect gestoolen goed was (Dito).

50. Gelyk ook niemand, van wat staat, conditie of beroep
hy ook weesen mag, van een lyfeygen of lyfeygene iets het
allerminst zal vermoogen te koopen of in pand aan te neemen,
ten zy hy ofte zy alvoorens sodanig permissie briefje, als by
de voorgaande paragraaph is gementioneerd, verthoonen kan,
schoon niet beneeden de waarde en buyten presumtie, dat het te
koop off in pand gepresenteerde iemand ontvreemd zy, op ver-
beurte van een boete van vyltigrd s

, de helfte ten behoeve van den
officier, die de calange doen zal, en de wederhelfte ten behoeve
van den denunciateur, onvermindert de afstraffing van den
verkooper voor syn deur, by § 49 gestatueert (Dito).

51. Maar, die iets van de zulken, buyten vertooning van
de nodige permissie briefjes, verre beneeden de waarde koopt
of, niet teegenstaande hy uyl andere omstandigheeden kan
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opmaken, dal het zelve gestoolen goed is, zal als een heeler
geconsidereert en gestraft werden (Dito).

52. De lyfeygenen, 's avonds na ses uuren boven drie in
getalle aan de bruggen en boeken van de straaten of omtrent
de nieuwe groote markt of bazaar te samen rottende, sullen,
schoon zy anders geen quaad doen, door de dienaaren van de
justitie met rotting slaagen werden gesepareert (Dito).

53. Dog de geene, die zy attrapeeren om te vegten of rumoer
te maken, 't zy voor af na zons ondergang, sullen geapprehen-
deert en, ter ordre van den officier, aan de naaste boom of paal
op de billen gegeeselt werden voor de eerste maal en voor de
tweede maal daar en boven in de ketting geklonken om sodanig
een, twee of drie maanden, naar bevinding van zaken, by haar
lyfhcer of lyfvrouw, dan wel, op haar versoek, ten eylande Edam
voor de kost te dienen (Dito).

54. De lyfeygenen zullen, zo min by dag als by nagt, een
kris of andere geweer by zig mogen dragen, onder wat naam
of pretext het wesen mogte, ten waare boven de naaste forten
gaan en daar toe schriftelyk permissie van den lyfheer oflyf-
vrouwe hebben of deselve op haare ordres derwaarts volgen
moeten (Dito).

55. Een lyfeygen, by dag met geweer bevonden werdende,
sal, boven de verbeurte van het selve, agter het stadhuys of,
syn lyfheer of lyfvrouw zulx begeerende, voor syn of haar deur
aan een boom, ter ordre van den officier, die het aangaat,
strengelyk gegeesselt en voor ses maanden in de ketting geklon-
ken werden om sodanig by syn lyfheer of lyfvrouw, dan wel, op
haar versoek, ten eylande Edam voor de kost te arbeyden (Dito).

56. Maar na zons ondergang met geweer op straat bevonden
werdende, zal hy, boven de geesseling, voor de eerste maal
in de ysers geklonken werden om sodaanig een heel jaar als
vooren te arbeyden (Dito).

57. Dog zulks ten tweede maal, 't zy by dag of by nagt,
geschiedende, zal sodanige lyfeygen te regt gesteld en gecon-
demneerd werden om, ter plaatse, daar men gewoon is crimi-
neele justitie te doen, strengelyk op de bloote rug gegeesseld
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en in de ketting geklonken, mitsgaders versonden te werden
ter plaatse, door deze regeering te decerneeren, om aldaar
indiervoegen zyn leven lang aan de gemeene werken te
arbeyden (Dito).

58. En in zo verre zy in de beyde gevallen, by even voor-
gaande twee paragraphen aangehaalt, zoo stout waren zig
tegens de dienaaren van de justitie in 't minste feytelyk te
opposseeren, zo werden deze gequalificeerd tot het gebruyken
van middelen van geweld, al was het zelvs om met scherp
geweer af te maaken, die zig 'teerste tegens hen komen aan
te kanten, 't geene voor al plaats zal hebben omtrend sodanige,
die, zig aan eenige crimineele delicten van moord ofkwetsing
schuldig gemaakt hebbende, dan wel by nagt of dag eenig
geweer by zig dragende, in cas van vervolging hen te weer
komen te stellen teegens haare apprehensie (Resolutie 20
Augustus 1762).

59. Geene lyfeygenen sullen 's avonds na 9 uuren langs de
straat mogen gaan sonder een brandend ligt in de hand te
hebben, ten waare by heldere maanscheyn (Plakaat 17 October
1752).

60. Die by donkere maan, na 9 uuren, sonder ligt op 's Heeren
straaten en weegen bevonden werden, zullen door de ratel
wagts en dienaaren van de justitie werden opgevat en in het
blok verseekert tot 's anderen daags, wanneer ondersogt zal
werden, of zy met voorkennis van hunnen lyfheer of lyfvrouw
zonder ligt zyn uytgegaan of niet (Dito).

61. Sullende de lyfheeren of lyfvrouwen in cas van hel
eerste moeten betaalen een halve dukaton opbrengloon en de
lyfeygene strafvry syn (Dito).

62. Maar in cas van 't laaste zal daar en boven den lyfeygene
door de dienaaren van justitie werden gelaarst, na bevinding van
zaaken en 't goedvinden van den lyfheer of lyfvrouw (Dito).

65. Voorts werden aan alle lyfeygenen, sonder onderscheyd,
verbooden het uytgaan met sarongs of eenige andere kleetjes,
op of over de schouders hangende, als tot het bergen van het
geweer te meermaalen gepractiseerd werd, op poene van agter
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het stadhuys of elders, ter ordre van den officier, aan een boom
of paal op de billen gegeesselt te werden en verbeurte van den
sarong ten behoeve van den geregtsdienaar, die hem daar
mede zal betrappen (Placaat 17 October 1752).

64. Daar en boven zal den Drossaard alle slaven of slavinnen,
die des nagls buyten haar lyfheers of lyfvrouws thuyn of
erf, by ronggings of openbaare dansspellen, dan wel elders
vagebondeerende gevonden werden, schoon ook ongewapent
zynde en ligt by zig hebbende, door zyn bediendens moeten
laten opvatten, sonder aansien van de geene, aan wien
deselve toebehooren (Resolutie 26 April 1753).

65. De respective officieren der justitie syn geauthoriseert
lot de afstraffing der lyffeygenen, naar den teneur van 't voor-
waards gemelde, ten eersten, sonder figuur van proces, voort
te gaan, mits daar van rapport doende aan de heeren presidenten
der collegien van justitie respective ((Placaat 17 October 1752).

66. Voorts, gelyk een slaaf zyn lyfheer alzo wel in eygen-
dom toebehoord als desselfs kinderen, middelen en gantsche
bezit, hoedanig het ook mag wesen, zoo kunnen deselve ook,
nog by leeven, nog by uylerste wille, daar over disponeeren,
ten waare met toestemming van den lyfheer (Oude statuten).

67. Dog hier onder zal niet begreepen zyn die middelen,
die iemand voorbedagtelyk zyne lyfeygenen in proculio ofte
tot hunne neeringe ofte bedryf geeft ofte laat, want deselve
van sodauige goederen handelingen aangaan ofte verbintennisse
maken konnen, die de lyfheeren ook gehouden zullen weesen
na te komen, te weeten tot het bedragen derselver en verder
niet (Dito).

68. Maar by testament konnen de lyfeygenen ook van
deselve niet beveelen, dat kragt hebben kan (Dito).

69. Die een lyfeygen koopt ende deselve naderhand bevind
een by den verkoop versweegene, naamwaardige en uyterlyk
niet zigtbaare quaalen of gebreeken, als; vallende siekte, Spaanse
ofte Amboneese pokken, vlagen van krauksinnigheyd, stom
en doofheid en zo voorts onderworpen te zyn, zal den tyd van
ses maanden keuze hebben den koop te vernietigen of wel den
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eygenaar zo veel min te betaalen, als ter zake van desselvs
gebrek, naar discretie van den regier ofte goede mannen,
bevonden zal werden te behooren (Dito).

70. Zo iemand egter den koop van slaven op sodanig
fundament vernietigen wil, zal hy gehouden weesen te bewysen,
dat den verkogte slaaf eene van de voorsz. gebreeken gehad
heeft, onder den eygendom van den verkooper nog syude en
zulx voor den lyd, dat de kooper den selven slaaf kogt, ten
waare, dat een en het selve uyt waarschynelyke indiciën
genoegsaani konde bemerken (Resolutie van Schepenen 25
November 1682).

71. Alle zinneloose slaven zullen geplaatst werden in
't Chineese hospitaal, mits de eygenaars tot derselver onder-
houd en 't oppassen 's maands aan den binnen-regent komen
te betaalen 2 rd s (Resolutie 20 Augustus 1762).

72. Den verkooper van ecnig lyfeygen zal voorts ook moeten
instaan voor de misdaaden, by sodanige lyfeygen voor dato
bedreeven, het zy daar kennisse van gehad hebbe ofte niet, te
weelen tot de waarde van den slaaf en verder niet (Oude statuten)-

75. Een ygelyk der Christenen of onchristenen, die te
dezer hoofdplaatse eenig Christen of onchristen lyfeygen by
leevende lyve van de slaverny komen te emancipeeren, en zoo
ook testamentaire executeurs van die zulx by uyterste wille
komen te doen ofte reeds gedaan hebben, zullen voor de
expeditie der brieven van emancipatie aan den secretaris van
Scheepenen moeten betaalen vyf en twintig rd s voor yder vry
te geevene slaaff of slavinne (Resolutie 13 November 1753
en 25 Augustus 1755).

74. Gemelde secretaris zal dat geld eens in 't jaar ver-
antwoorden en overgeven, te weeten: van Christen slaven
aan diaconen en van onchristenen, Mahometaanen en Chineesen
rds 10 aan Boedelmeesteren en 15 rds aan de diacony; waar
en boven het onderhoud van de geene, die by haare vrygeeving
verminkt of incurabel zullen geweest zyn, mag gevorderl werden
van of uyt den boedel van den vrygeever, dog 'sComp 8 lyf-
eygenen zyn van alle betaaling g'eximeert.
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75. En, gelyk de actens van emancipatie niet als voor
gecommitteerde Scheepenen mogen gepasseert werden, zo zal
ook den vrygeever altyd moeten afgevraagt en by de acte
uytgedrukt werden, of de emancipatie geschiedt om niet, dan
wel door vrykooping.

76. Om een iegelyk te meer te animeeren om, by 't vry
geeven van lyfeygenen, aan dezelve een sekere som gelds te
bèspreeken, uyt welkers vrugten zy in staat syn zig selfs
geheel of ten deele te hedruypen, zoo zyn diaconen gelast en
gequalificeert sodanige legaalen of. giften als een lyfrente te
accepteeren, invoegen onder dat hoofddeel breedvoeriger ge-
statueerl is (Resolutie 15 November 1755).

77. Slaven, die in Nederland geweest en derhalve vry
geworden zyn, sullen by hun retour in dese gewesten sonder
nieuwe en wettige oorsaak niet wederom verkogt of tot dienst-
baarheyd gedwongen werden, maar voor allhoos hun vrydom
moeten blyven behouden (Besluit heeren XVIInen 9 October
1714 en 28 September 1715).

78. En sal die geene, die den verkoop gedaan heeft, niet
alleen 't rendement van sodanige verkogte vry gewordene ver-
beuren ten behoeve van de Comp e

, maar ook gehouden zyn
denselven weder vry te koopen, al waare het voor hel dubbeld
bedragen, dat den kooper, indien by de koop niet weetende,
dat het een vrygemaakte was, zal mogen pretendeeren, dog
waar mede hy zig ook te vreeden zal moeten houden; en zal
den geene, die een vrygemaakte of vrygewordene tot dienst-
baarheyd gedwongen hebbe, gehouden weesen denselve een
jaarlyks of maandelyks loon toe te leggen, ter taxatie van
den regter.

79. En in zo verre den verkoop door een publicq persoon,
't zy vendumeester, secretaris of curator ad lites, ter quader
trouwe geschied zy, sal hy meede vervallen in een boete
van zoo veel, als de verkogte vrygewordene heeft gerendeert,
ten behoeve van den officier, die de calange zal doen.

80. Wel verstaande, dat die uyt hunne slaverny vry gegeeven
worden of door het betreeden van den Nederlandschen bodem
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vry werden, gelyk meede haare na dato geteelde kinderen en
descendenten, egter gehouden blyven hunne geweesene heeren
en vrouwen, mitsgaders derselver kinderen en descendenten,
alle eer en respect en reverentie te bewysen (Oude statuten).

81. En zo iemand bevonden word deselve met woorden
ofte werken geinjurieert ofte eenige smaad aangedaan te hebben,
zal denselve daar voor aan den lyve, met de ketting of anders,
naar geleegentheyd van zaken, strengelyk gestraft werden (Dito).

82. Soo syn ook de vrygegevene gehouden hunne vry-
geevers, mitsgaders derselver kinderen en verdere descendenten,
in armoede vervallende, naar hun vermogen en geleegentheyd
te alimenteeren en maandelyx onderhoud te versorgen, tot
taxatie van den regter (Dito).

85. Een lyfeygen, by ziekte of impotentie van syn lyfheer,
in ellende gelaalen en van nooddruft niet versorgt wordende,
sal by den regter, des versoekende, in vrydom gesteld worden
(Dito).

84. Zo meede die aan den dag brengt, wie oorsaake tot
syn lyfheers of lyfvrouws dood gegeeven heeft (Dito).

85. De vrygelaatene, deeser wereld overlydende, zullen haar
wettige lyfsgeboorle en verdere descendenten in inlimltim, so
eenige hebben, dat meede vrylieden syn, in alle derselver na-
gelatene goederen succedeeren, gelyk van de erffenissen der
vrygeboorene onder 't hoofddeel van successie ab intestato ge-
slatueerd is (Dito).

86. Maar geene wettige lyfsgeboorle ofte descendenten na-
laatende, sal derselver erffenisse koomen en devolveeren op
hunne naaste magen, meede vry persoonen synde, voor de eene
helfte en op den vrygeever ofte desselfs kinderen en nakomelingen
voor de andere helft (Dito).

87. Dog sodanige overleedenen geene vrye en wettige magen
of bloedverwanten agterlaalende, zullen den vrygeever, desselvs
kinderen en descendenten alle des overleedens nagelatene
middelen toebehooren; synde al, het geene voorsz., te verstaan,
wanneer den overleedene van deselve niet getesteert heeft (Dito).

88. Want een vrygegeevene, van syne nalaatende goederen
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by uylerste wille willende beveelen, zal zulx mogen doen, mits
dat, wanneer geene kinderen, als voorsz., komt na te laaten,
gehouden zy zyn vrygeevcr te inslitueeren in een geregte
vierde part derselve (Dito).

89. Voorts zullen alle andere saaken, de lyfeygenen raakende,
in deesen niet gedecideert, geregt en gereguleert werden na
luyd en uytwysinge der beschreevene Keyserlyke weiten en
regten, voor zo veel deselve door dese niet geconlrarieert werden
en met de geleegenlheyd deser landen over een komende en
practicabel syn (Dito).

90. De eygenaars van slaven, die op condemnaliën van de
respective collegien van justitie corporeel, dog niet ter dood
werden gestraft, moeten de kosten en misen van justitie len
eersten voldoen, onaangesien hunne lyfeygenen eenige jaaren
tot de gemeene werken in de ketting verweesen syn, ten waare
de sodanige haar regt en exspectatif op die lyfeygenen begeer-
den af te staan en deselve voor de voorsz. onkosten aan de
Compe in eygendom over laaten, het geene egter niet verder
plaats mag gegeeven werden dan omtrent bequaame slaven;
want, die door onderdoni of gebreeken de Comp e van geen dienst
kunnen weesen, sullen niet geaccepteerd, maar ten eersten
publicq verkogt werden, om dies provenu te doen dienen
ter voldoening der gedagte kosten.

91. Ingevalle slaven, die zig aan criraineele misdaden hebben
schuldig gemaakt, by de justitie sodanig gestraft werden, dat
ze hunnen eygenaar niet weeder in handen komen, zo zal het
opvangloon moeten betaalt werden door den geene van de
officieren van de justitie, onder wiens jurisdictie de eygenaar
van de slaaf sorteert.

92. Behalven, dat het mede neemen van slaven in 't gemeen
tot negotie met 'sComp8 scheepen op poene van confiscatie,
ten behoeve van den officier, die de calange doet, en arbitrale
correctie daar en boven verboden is, zo werden nog de overhee-
den der naar Banda navigeerende schepen in 't bysonder ver-
booden een of meer manslaven derwaards mede te voeren
buyten speciale permissie van den heer Gouverneur Generaal,
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op poene van een hondert rd* boete, ten behoeve der armen
alhier.

95. Ook sal niemand der repatrieerende persoonen eenige
slaven, het zy eygene ofte anderen toebehoorende, naar Cabo
de Goede Hoop mogen meede neem en, dan die daar toe speciaal
consent van den heere Directeur Generaal bekomen sullen heb-
ben, op poene, dat alle andersints meede genomene slaven of
slavinnen aldaar ten profyte van de Comp e geconfisqueert en
aangehouden of verkogt sullen werden, na het meeste voordeel
van de Compe en haaren dienst, behalven dat de overbrengers van
sodanige slaven, wanneer ze hun zelven niet sullen toe-
behooren, daar over ook aanspreekelyk en strafbaar sullen
weesen, na geleegenlheyd en bevinding van zaaken.

94. Die naar het vaderland vertrekken en geneegen zyn
een slaaf of slavin tot syn gemak en dienst meede te neemen,
moeten zulks ler deser plaatse in Rade van Indie versoeken
en verkrygen, onder belaaling van het volle gestatueerde trans-
port en kostgeld, zoo voor de heen- als weeder reyse, dewyl
men aan de Caab daar toe geen consent sal mogen verleenen
of toestaan, dat van daar na het vaderland worden meede
genoomen meer of andere slaven of slavinnen, dan de sodanige,
aan dewelke zulks alhier door deese regeering of op Geylon
of Bengale door den gouverneur of directeur of raad zal wee-
sen geaccordeert, en voor dewelke ook zal blyken, dat alhier
of op Ceylon of Bengale in 'sComp" cassa het gestatueerde
transport en kostgeld na de ordre betaald zal weesen.

95. Om nu te beletten, dat niemand sonder de betaaling van
het voorsz. dubbelde transport en kostgeld eenige lyfeygenen
naar 't vaderland meede neeme, zal den water fiscaal gehouden
weesen, by de monstering der retour scheepen, de daar op
conimandeerende officieren uyt naam deserregeering te gelasten,
dat zy zig niet alleen zullen hebben te wagten om slaven,
ter ontwyking van 't gezegde transport geld by de klad mon-
ster roll steels wyse bekent te stellen als Comp s dienaaren, op
verbeurte van ses maanden besolding, die van den coutraventeur
deser ordre in Nederland zullen werden ingehouden, maar
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ook van de eygenaars of versenders van alle naar Europa
overvaarende slaven moeien afvorderen de gequiteerde ordon-
nantien, ten blyke, dat het dubbelde transport en kostgeld
in waarheyd voor deselve voldaan zy, om die ordonnantien
by aanlanding in Nederland te behandigen aan heeren
Bewindhebberen, die de afdanking.van de equipage komen te
verrigten, op poene, dat de versuyraers deser ordre aanspreekelyk
sullen zyn voor de onbetaalde transport gelden.

96. En in zoo verre iemand eenige slaven of slavinnen
buyten consent deser regeering na 't vaderland quam mede
te neemen, soo sal de soodanige, een dienaar van de Comp"
zynde, verbeuren de gage, op de thuys reyse verdient, dog
buyten dienst zynde, 1000 guldens, behalven nog het transport
en kostgeld van sodanigen lyfeygenen, hier na te bepaalen.

97. By aldien eenige lyfeygenen, die van hunne meesters, 't zy
om siekte, onwilligheyd of andere reedenen, sonder een behoor-
lyke acte te hebben gepasseerl, ontslagen syn, sig aan diaconen
mogten addresseeren om eenig onderhoud te versoeken, sullen
diaconen, boven 't afwysen van deselve, daar af aanstonds ken-
nisse aan een van de officieren der justitie moeten geeven, ten
eynde de soodanige ten eersten verseekert en na hunne hoe-
danigheyd, toestand en van waar ze gekomen syn, 't verder
nodige ondersoek gedaan worde.
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REGISTER

VAN

PERSONEN-, VOLKS- EN PLAATSNAMEN.

Alewijn (A), I—s.
Alkmaar (eiland), 62.
Alting (W. A.), 5, 9—ll,

23, 25.
Ambachts-kwartier te Batavia,

56, 297, 470—477.
Ambon, 159, 165, 164, 179,

181, 292, 445, 526, 531,
532.

Ambonees, 136.
Amoy, 445, 526.
Amsterdam (eiland), 62.
Amslerdamsche gracht te Ba-

tavia, 469, 470.
Angké, 65, 241, 262, 265,

341, 489, 505, 535,
577, 580.
(rivier), 268.

» (weg van), 244.
Anjer, 573, 574.
Anker-werf (Cornp8 ) te Bata-

via, 490.

Antjol (posl), 245. 262, 266,
541, 587, 489, 498,
500, 505, 577.

» (vaart van), 242. 244,
245.

Arakan, 307, 5*26.
! Armen-huis te Batavia, 300,

375, 380, 391, 419, 420,
i 425, 461, 477.

Assahan, 527.

i Badong, 526.
Baii, 526, 529, 530, 572.
Balinezen, 108, 111, 410,

417.
Banda, 159, 165, 164, 179,

181, 292, 445, 526, 551,
552, 590.

Bandjermasin, 17, 159, 508,
457, 445, 527.

Banka, 157.
i Bantam, 17, 33, 65,156, 159,



REGISTER VAN NAMEN.594

161, 164, 167, 175, 176,
177, 245, 265, 266, 292,
308, 309, 490, 491, 495,
498, 513, 522, 528, 552,
573, 574.

Bimlara (haai van), 167.
Baren<ls-wog, 243, 244.
Batoe-bara, 527.
Behadjoe, 527.
Bekasi, 341, 455, 499.
Bengalen, 158, 160, 182, 183

292, 526, 591.
527.

Billiton, 157, 527.
Bima, 527, 529. 530, 572.
Bimanees, 410.
Binnon-hospitaal Ie Batavia,

293, 309, 572, 373, 374.
Boeginees, 410.
Boeton, 529, 550, 872.
Boetonner, 410.
Boeijen (burger) Ie Batavia,

79-81, 122, 500.
» (Comps) te Batavia,

38, 79, 80, 294.
Bogor, 414.
Boni. 572.
Boom te Batavia, 55, 62, 144,

145, 155, 157, 162, 172,
181, 415, 449, 486, 488,
490, 495, 499, 501, 522,
523, 525, 526, 529.

Borneo, 17, 156, 529,550,575.
Builen-harm (Ooster), 42.

» -hospitaal leßutavia, 295,
573, 574.

Buitenzorg, 414, 578.

Ceilon, 158, 182, 292, 295,
445, 591.

i Celehes, 445.
Cheribon. 65, 159. 161, 173,

176, 177, 265, 502,507—
309, 413, 490, 491, 513,
532, 579.

China, 51, 172, 175, 176,
185, 276, 277, 279, 292,
293, 307. 308, 400, 434,
457, 438, 552.

Chinesche gracht te Batavia,
471.

| Chinezen, 3, 22, 52, 53, 55,
65, 108, 114, 128, 129,
175, 193, 254, 270, 271,
275, 276—280, 307, 317,
401, 408, 410, 414, 432—
434, 478, 485, 489, 504,
506, 553, 534, 565, 587.

Cochin-China, 31, 161, 437.
Craan (J. J.), 6—ll, 13,

27.

Delft (punt), 470.
Deventer, 396.
Diemen (A. van), 1. 5.
Uiest (punt), 470.

» -poort te Batavia, 277,
470, 493.

Djarabi, 159, 527.
Djilo, 527.
Djohor, 437, 446, 527.

| Duifjes-eiland, 62.
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Edam (eiland), 22, 62, 161,
192, 197, 205, 208, 383,
435, 499, 510. 555, 565,
584.

Eglen (W. van), I—s.1 —5.
Bakhuizen (eiland), 62.
Equipage-werf te Batavia, 57,

208. 471 — 477, 523.
Europa, 87, 154, 174, 205,

230, 594, 403, 415.
Kuropeaan, 49, 55, 72, 124,

125, 129, 159, 161—165, j
171, 173—176, 192, 256,
262. 582.

Fluit (de), 498, 500.
Fockens (W.), 6.

Gelderland (punt), 470.
Goenoeng-sari, 504.
Greving (P.), 4—6.
Groene gracht te Batavia, 469.
Grogol (rivier), 268.
Groningen, 396.

(punt), 471.

Haksleen (P.), 6, 9.
Heemraden-tuin te Batavia,

256.
Heeren-logement te Batavia, 22.

535, 567.
» -straat te Batavia, 469,
549.

Hilgers (M. T.), 6.
Holland, 396.
Hoorn (eiland), 02.

Hospitaal (Chineesch), 271,
276—278,281,501,
391, 434, 457, 445.
477, 587.
(M00r5ch),266,574.

» -straat te Batavia,
50, 255, 470.

Indiaan, 165.
Indragiri, 527.

Jafnapalnain, 292.
Jakatra, 262, 266, 269, 271,

502, 541, 410, 413.
(forl), 504, 505.
(koningrijk), 65, 126,

200, 240, 265, 521, 534.
577.

Jan Vermander-straat te Ba-
tavia, 469, 470.

Japan, 292. 400.
Jassenbru;?, 104.
Java, 162, 173, 176, 507, 437,

490, 491, 552. 572—
574.

» (groot), 160.
Java's Noord-Oostkust, 507.

Oostkust. 55. 159, 161.
162, 177, 265, 292, 302.
508, 509, 461, 527, 551.

Javaansche gracht te Batavia,
471.

Javanen, 108, 111. 112, 125,
401, 410, 414, 417, 251,
262, 488.

Jonkers-gracht Ie Batavia, 470,
471.
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Jonkers-straat te Batavia, 471.

Kaaimans-gracht te Batavia,
469.

Kaap de Goede Hoop, 158, 160,
201, 291, 298, 304, 400.

460, 591.
Kajeli, 527.
Kamltodja, 31, 507, 457,526.
Kamp (Chineschc) te Batavia,

257, 269, 447.
Kampong-bahroe, 414.
Kanton, 445, 526.
Kasteels-gracht, 488, 489.
Katapan, 498.
Kalewei, 526.
Kalzenellebogen (punt), 470.
Kerk (buiten-Portugesche) te

Batavia, 256, 402.
(Hollandsche) te Batavia,
30, 402, 412.

» (hospitaal-) te Batavia,
30.

» (kasteels-) te Batavia,
586.

» (Maleische) te Batavia,
83, 402.

» (Nederlandsche) te Ba-
tavia, 85, 386, 402, 412.

» (Portugesche) te Batavia,
83, 586, 402.

» -straat te Batavia, 50,
470.

Kleeden-pakhuis te Batavia,
159, 160.

Koesamba, 526.

Koetci, 445.
Koewijk, 266.
Koromandel, 9, 158, 160,202

292, 526.
Kütaringin, 527.
Kramal, 265.
Krawang, 435, 468, 495, 499,

577.
(hoek van), 166.

Krokol, 20, 246, 254.
Kuilenburg (punt), 471.
Kuiper (eiland), 62.
Kwal (post de), 65, 265, 498,

580.
■ (rivier de), 490, 533.

Kwartier-straatje te Batavia,
470.

Lampong, 265, 573, 574.
Lazarus-liuis op het eiland Pur-

merend, 12, 56, 80, 97,
112, 300, 380, 387, 558,
567.

Leeuwinne-gracht te Batavia,
469, 470.

Leiden (eiland), 62.

Macao, 307, 526, 532.
Madura, 302.
Mahomed, 430, 431.
Majangsche bosch, 244.
Makasar, 159, 181, 292,457,

526, 527, 529, 530, 572.
Makasaren, 111, 410, 417.
Malabaarsche gracht te Bata-

via, 470.
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Malabar, 156, 158, 292, 295.
Malaka, 157, 159, 161, 182,

265, 292, 507, 457, 526.
Malaioe, 446, 572.
Maleiër, 108, 111, 126, 401.

410, 417.
Maleisrhe gracht te Batavia,

470, 471.
kust, 529, 550.

Mandawe, 527.
Mandhar, 529, 550.
Manila, 161.
Mardijker, 175, 177, 3.90, 489,

521.
Maroenda (rivier), 65, 541,

451, 452, 468, 489,
553.
(groote), 242, 499,
578, 580.
(kleine), 242, 498.

Meester-Cornelis, 65, 242, 246,
262, 268, 541, 413, 431,
432, 467, 468, 533, 534,
578, 580.

Middelburg (eiland), 62.
(punt), 470.

Middelpunts-brug te Batavia,
469—471.

Molenvliet, 57, 241, 245, 267,
289, 290.

Mookervaart, 265.
Mooren, 30, 175, 208, 408,

410, 415, 474, 573, 574.
Mossel (J.), 3, 5.

Nassau (punt), 470.

Nederland. 1, 25, 54, 51, 62,
63, 87, 115,124,132,156,
156, 158, 182, 201, 202,
207, 219, 223, 226, 259,
515, 521, 522. 327, 349,
358, 360, 373, 595, 396,
554, 588, 591, 592.

Nederlander, 85, 401, 489.
Nieuwpoort-straat te Batavia,

470.
Nimpho, 16, 157, 445, 526.
Noord-Holland, 404.
Noordwijk, 241, 262, 541,

354, 577.
Nijmegen, 596.

Onrust, 62,65,177,203,297,
330, 541, 342, 381, 480,
498, 555.

Üntong-djawa, 166, 245, 249.
Oost (groote), 307, 532.
Ooster voorstad van Batavia,

256, 269.
Oranje (punt), 470.
Overijssel (punt), 471.

Padang, 507, 526.
Palembang, 157, 159, 437,

445, 527.
Papanger wacht, 341.
Paraveesche weg, 185, 341.
Parra (P. A. van der), 7, 8.
Pasanggrahan (rivier), 268,

413.
Pasir, 437, 445.

» -poetih, 575.
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Pegu, 507, 526.
Pemhoean, 527.
Perzië, 202.
Pising, 242.
Point de Gale, 292.
Preanger, 302, 412—414,

468.
Prins van Oranje, 58, 45.
Prinsenstraat Ie Batavia, 469,

549.
I'uriuerend (eiland), 62, 581,

585, 586, 567.

Bakan, 527.
Bapal, 527.
Rate, 527.
Iteede Batavia, 62, 164—166,

175, 175, 177, 541, 345,
544, 400, 486, 487, 494,
497, 498, 500.

Khinoccros-gracht te Batavia,
470, 471.

Bing-sloot te Batavia, 554.
Biouw, 527.
Rivier (groote), zie: Tji-li-

woeng.
Romp (M.), 6.
Botlerdam (eiland), 62.
Boltci'dammor poort te Bata-

via, 104, 289, 290, 493,
521.

Rijswijk, 241, 262, 541,554,
505, 577.

Saleier, 572.
Saleieiees, 410.

Samarang, 502, 305, 461, 527.
Sarapang, 527.
Sampit, 527.
Schepen-boeijen te lialavia,

390.
Schiedam (eiland), 62.
Senff (C. L.), 4—6.
Siak (rivier van), 507.
Siam, 51, 307, 457, 526.
Siantan, 527.
Sleyden (J. van der), 4—6.
Slingerland, 245, 249.
Slokkaa (de), 246—249.
Soekadana, 445.
Soemenep, 502.
Soengei-tahi, 498.
Soeralmija, 502.
Soerale, 202, 292.
Soesoek, 527.
Solok, 573.
Sonlhar rivier), 268.

(weg van), 244, 266.
Spanje 111, 575.
Stadhuis te Batavia, 88,95,116,

144, 208, 231, 550,
340, 357, 380, 401,
477, 509, 512—514,
516, 545, 545, 551,
559.
-plein, 470, 584, 586.

Stads-logement te Batavia, 149.
Straat Sunda, 182.
Sumatra, 575, 574.
Sumatra's Westkust, 162,182,

265, 292, 445, 532.
Sumbawa, 527, 529, 530.
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Swoll (C. van), 1.

ïaillefert (L.), 9—ll, 25.
25.

Tamhora, 527, 529, 550.
Tanah-ahang, 65, 267, 555.
Tandjoeng-kait, 498.

-poera, 467, 578,
580.
-prioek, 242, 243,

498.
Tangerang, 242, 245, 262,

265, 266, 415, 414, 451, j
452, 467, 468, 498, 577,
578, 580.

Tan-Wang-Sen, 277.
ïernale, 159, 181, 292, 445,

526.
Timor, 169, 507, 526, 531.
Tjakong (rivier), 268.
ïjampaka-poetih, 266.
Tjampea, 244.
ïji-andjoer, 266, 414, 468.

» -hlagong, 414.
» -kalong, 414.
• -lingsi, 414.
» -liwoeng, 20, 64, 104, 246,

254, 266, 289, 290, 469,
470, 504.

» -mapar, 414.
» -pamingkis, 414.
• -pinang, 268.
» -ringin, 573, 574.

Toegoe (rivier), 268.
Toengkal, 527.
Tonkin, 31, 307, 437, 526.

Tijgers-gracht te Batavia, 469,
470.

Utrecht (punt), 470.
Utrechlsche poort te Batavia,

493.
straat te Batavia,

470, 471.

Vader Smith, 62.
Vierkant (het) te Batavia, 57,

471.
Vlietsendijk, 245.
Vriesland (punt), 470, 471.
Vrouwen-tuchthuis te Batavia,

501, 587, 591, 477.
Vijfhoek (de), 341, 577.

Waterpoort te Batavia, 175,
555.

Wees- en armliuis te Batavia,
88, 501, 575, 580, 591,
580.

Weg (Zuider) te Batavia, 241,
244.

Weltevreden, 241, 267.
Westergouw, 578.
Whampoa, 172.
Winkel (kleine) Ie Batavia,

162.
» (medicinale) te Bata-

via, 178, 182, 591.

Zandzee te Batavia, 276, 449.
Zeehurg (punt), 471.
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Zeeland, 396.
Zeelandia (punl), 470.
Zoulelande (post), 245, 541,

554, 577.
Zuider voorstad te Batavia,

64, 104, 185, 240, 256—
258,269,288,290,344,561.

» -weg Ie Batavia, 266.
Zuid-zee, 65.
Zutphen, 396.
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Aalmoes. 379. 386.
Aam, 461, 529. 553.
Aanbesteden (een aangenomen werk'.

465.
Aanbesteding, 40, 560.
Aanbesterven, 379.
Aanbrengen, 51. 200. 463, 572
Aanbrenger, 56, 145. 157.165.167.

172, 178—181, 184, 185, 187.
189, 190, 192, 208, 320. 321,
384, 398, 412, 451, 461, 493—
495, 497. 500. 502, 528, 567,
577.

Aangeven, 165, 323.
(zich), 410—412. 441.

495.
Aangever. 244. 265, 430.
Aanhalen. 144, 332. 343. 484.
Aanhaler, 143, 155. 159, 160.
Aanhaling, 48, 159, 184.
Aanhoogen ('sHeeren wegen), 561.
Aanhooren (eisch), 333.
Aanhouden, 499, 534.
Aanklacht. 516.
Aanklager, 65, 123.
Aanlanding in Nederland, 592.
Aanleggen, 486, 489, 509.
Aanlegger, 124, 127, 129, 130,149,

533.
Aanloopen (Java's Oostkust), 531.
Aanmaning, 75.
Aannemen (zich laten), 202.
Aannemer, 40, 41, 238. 270.
Aanneming van volk, 112.
Aanplakken, 353, 445. 449.
Aanranden (iemand), 191.
Aanroepen door boomwachters, 486.
Aanslaan (billelten), 344, 351, 535.
Aansprakelijk, 229, 239, 369.
Aanspreker, 74, 301, 504.
Aanstelling. 33, 233, 234, 284.

454.
Aanteekenen (instructie), 338.

Aanleokeninp. 347, 428. 430, 497,
498.

Aanvaarden, 209, 232. 324, 325,
359, 536.

Aanvaller, 198.
Aanvatten (suspect persoon), 412.
Aanvoerder, 469.
Aanwas. 216, 249.
Aanwassen van een erf-portie, 407.
Aanzeggen, 329. 333.
Aarde, 262. 267, 504. 544.
Aard-vrucht, 386.
Abolilie. 289.
Absent, 35. 204—206. 209. 224,

226, 227, 272, 437, 497, 513,
514, 517, 518.

Absenteren (zich), 53, 62. 63, 205,
207, 208, 372. 383. 490, 508,
509.

Absentie 33. 40. 67, 77. 95. 153,
363. 476. 493, 494, 517. 518.
582.

Absolutie, 90, 137. 146.
Abuis, 82, 100, 146. 326. 515.
Abuseren (een regier). 100.
Accepteren (presentatie), 99.
Accoord. 92. 126, 135, 216, 346.
Accrediteren door notarissen, 106.
Achteloosheid. 478.
Achter blijven van Chinezen, 437.

-halen (slaven). 577.
-houdenheid, 482.
-laten (vrouw en kinderen in
Indié). 403.
-wezen, 148, 361, 368.

Acte, 66. 70. 72. 86, 87. 112. 116,
284. 287. 289. 292, 319. 320,
337.
(extra-judiciële), 70, 117.

• (notarièele), 260, 348.
• (publieke), 103.
■ van acquit, 112.

• cessie, 113.
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Acte van deeling, 114.
• • devoir, 48.
■ • eigendom, 239.

• emancipatie, 588.
• • scheiding, 114.
» ■ transport, 113.

■ voldoening, 99.
• passeren, 592.

Actie 45, 51, 212. 217, 259, 272,
316, 325. 361, 362,368, 539,
540.

■ (civiele), 80, 89
» (reëele), 149.
• amphioen sociëteit, 142.
. institueren, 130. 132, 141.

Aclioneren voor den Raad van ju-
stitie. 204.

Additie. 317, 345.
Adjudant, 505, 508.
Adjunct-bode, 300.

-muntmeester, 456—459.
-reviseur, 153.

• v/d Raad van justitie, 336,
337.

Administrateur, 150, 293, 369, 536,
554, 571.

Administratie, 383, 535.
• v/d justitie, 136.

Administreren. 359, 408.
Adminucul, 134.
Admiraal, 295.

• -schip. 180.
Admiraliteit, 120.
Adniissibel. 393.
Admissie, 94, 103.

-briefje, 441, 443.
Admilteren (Chinezen), 440.
Admodiatie, 521.
Adoptant. 113.
Adoptie, 112, 317.
Adres, 156. 524.

■ -seren (zich), 205. 217, 229,
233. 250, 280. 286, 428.

Adscendent, 83, 109, 378, 379, 406.
Adsistent, 480

(absoluut), 292.
(jong), 292.
(provisioneel). 565.

Adsisientie. 250, 508.
Adsisteren(()hinesche officieren), 446.
Advancement, 291, 292.
Advans, 464.
Advertentie, 224.
Advertissement, 304, 363.

» van regten, 339.

Advies, 33, 35—37, 67, 153.
Advocaat, 94, 117, 130, 300, 338.

364.
-fiscaal, 2, 3,32,46—48,52,

56-58, 60, 63. 64, 66,141,144,
145, 184, 199,205, 294,479,489,

559, 579.
Afbelaling, 324.
Afbraak, 264.
Afbranden, 205.
Afbreken, 254, 256, 289, 290, 461,

548, 549.
Afdak, 471.
Afdanken (bedienden), 567.
Afdanking, 592.
Afdruipen, 509.
Afdrijven. 571.
Ailictie van billelten, 147, 211,551.
Alligeren (citatiën), 344.
Afliniteit, 85.
Afgaan van een notaris, 116.
Afgang, 374.
Afgevaren, 498.
Afhalen (goederen van een schip),

522.
Afkalving, 254.
Afkappen (hout), 251.
Afkeuren (prauwen), 498.
Afkondigen, 40. 307.
Afkoop. 268.
Afkoopen (regl van successie), 379.
Aflezin«, 306.
Aflossen (schildwacht), 510.

(pand), 224.
Aflijvig worden. 211. 212, 379.
Afmaken (iemand), 585.
Afpersen aan gevangenen. 58,
Afpersing, 384.
Afplukken (vruchten), 188.
Afrekenen, 284.
Afrukken (zegels), 555.
Afscheep, 63, 553.
Afschepen. 166, 177, 570.
Afschieten. 194.
Afschrift. 333 - 335.
Afschrijven, 143. 281, 330.
Afschrijving van gage, 515.
Afslag (bij) verknopen, 535. 579.
Afslager. 71, 300, 535-538, 541,

571.
Afsluiten (soldij-rekening), 323.
Afslijting, 552.
Afsnijden, 189, 357.
Afstaan (misdadigen slaaf), 576.
Afstand, 346.
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Afstappen (van een paard). 483.
Afstraffing, 582, 586.
Afvragen, 83, 110, 113, 588.
Afvorderen (20c penning), 279.
Afvijlen (geld). 399.
Afwateren, 549.
Afwatering. 24, 246, 254.
Afwijzen (ontslagen slaven), 592.
Afzetten, 100. 241.
Agar-agar, 175.
Ageren voor een reglbank, 117.
Alarm, 194, 509, 512.
Ale, 529.
Alimentatie, 275, 379. 380, 382,

418, 430.
Alimentercn, 376. 378. 379,431.589.
Allegatie (onnoodfce), 100, 349.
Alliëren. 456, 457.
Allooi. 398, 451, 452, 456-458.
Almanak. 463.
Alphabeth, 503. 552.
Ambacht, 439, 450. 459, 466, 565.
Ambachts-gezel. 479.

. -man, 196. 197, 297, 444.
-winkel, 205.

Ambassade, 139.
Ambt, 291.

(comptabel), 369.
Ammunitie. 55, 173, 448, 531.
Amok-speler, 200.
Amphioen. 18, 24,120.143.144.154,

155, 178,182-185.268.
(geprepareerde), 185.
(particuliere), 183, 184.

» (vervalschte), 184.
» -kraam, 268.

-sociëteit, 117.182—185,
299, 537.
-societeits-kennis, 310.

Anachoda. 32. 140. 141, 176, 308.
309,435-437,439,441, 444,449.

Animeren, 460. 588.
Anker, 166. 173, 176, 486, 487.

491. 548.
Ankerage-geld, 525—527.
Annotatie, 313, 314.
Annullalie. 401.
Antimonium. 178.
Antwoord. 51, 123, 133. 304, 305.

338 339.
Antwoorden, 90. 98, 127, 130.132.

135, 153.
Aplaneren (huis, enz.), 256.
Apostille, 291.328.
Apostilleren, 67, 333

Apotheker, 122, 181, 297, 389.
Appel, 14, 24, 33, 35, 69, 90,

151, 152.
(fol), 91.
-lant, 90.
-leren, 147. 151, 152, 516.

Appoinctement, 35, 67.99,146, 291,
329, 333-335.337,
343, 347. 349, 358.
definitief, 89.

Appoincleren (partijen), 362.
Apprehenileren, 58, 61, 62, 76,

149, 193. 194, 413, 534, 577,
580, 582, 584.

Apprehcnsie, 123. 140. 206, 514,
565. 585Approbatie,' 329, 427. 533.

Arak, 160, 162, 174, 178, 370,
401. 528. 567, 570, 582.
-brander, 460, 461, 522.
-branderij, 41. 42. 240, 251,
289, 290, 352. 443, 449,
400. 461. 548.
-ketel. 548.

Arbeidsloon, 365, 453.
Arbiter. 92. 121. 130. 250.
Arbitrage. 70, 197, 200, 548.
Archief van Schepenen, 260.
Argwaan, 530.
Aria. 302.
Anne lieden, 51, 559.
Armen (del, 32, 92, 94. 95. 107,

110—112, 114, 117, 136,
163, 167, 184, 187. 195,
260, 261, 320, 341, 349,
353, 379, 388, 418, 419,
421, 423, 425, 448, 450,
453. 530, 536, 541, 543,
545, 546, 573, 591.

■ (zeevarende); 169. 170.
• -bus. 277.
■ -geld. 378.

Armoede, 350, 351, 430, 559, 589.
Arrest, 21, 47, 74. 76. 89, 90,120,

131, 137-139. 147, 151, 169,
226. 305, 306, 323, 329, 339,
342, 534.

Arrestant. 139. 140.
Arresteren, 138, 139, 193,365,501.
Arsenicum, 178.
Artikel. 92, 99, 106. 133,339, 362.

■ -brief, 16, 39, 123. 170,400.
Artillerie, 205, 295.
Asch, 265, 267.
Assopiatie, 429.
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Assopiëren (kwestie), 250.
Assurantie, 318, 539.
Atap, 255.
Attaqueren (eene patrouille). 58.
Atterminatie, 288. 290.
Attestatie, 72, 87, 92, 98, 133,182,

227. 307, 325, 334, 337. 340.
346, 392, 416.

Aufuge, 577.
Authentiseren. 72, 328. 330, 333,

335-337.
Autorisatie, 317, 345.
Autoriseren, 506. 509.
Avancement, 165.
Avantage 312.
Avondmaal, 78.
Baas, 196, 197, 450, 466.

blokmaker, 473
• kaarten-maker. 297, 473.

koperslager, 473.
• kuiper. 473.
■ loodgieter, 472.
• metselaar. 472.

smid, 473.
• steenhouwer. 472.

timmerman, 473.
» zeilmaker. 473.
. van Onrust, 178, 297, 381.
480.

Bagage, 155, 156.
Bailluw. 40. 47, 48, 51-53, 56—

58, 61, 62. 64. 65, 122, 168,
170. 171. 199. 299, 363. 401,
442, 446. 447, 453, 460, 465,
468, 472, 473, 475—479, 508,
511, 515. 516. 518. 540, 544,
551,553—555,558, 559.563,568.

Bak, 167.
Bakken, 465, 543.

(brood), 289, 290.
Bakker, 465, 552.
Balcon, 270.
Balie, 461, 545. 552.
Balk, 270, 488, 548.
Ballasten, 168.
Balontas, 244.
Bamboe, 249. 255, 488, 531. 549.

550.
Band. 559.

(koperen), 552.
Bandoengan. 247, 248, 268, 289,

290.
Bank (van de) ontzeggen, 95

. -briefje, 285.

Rank-courant. 19, 141, 232, 320,
538.

■ -kennis, 310, 366.
• van leening, 299, 300, 320,
366. 367, 538.

Bannen in liet vrouwen-tuchthuis,
388.

Bannissement. 16, 124—126, 158,
185, 192, 200, 203, 208.

Barak, 479.
Barens-nood, 572.
Barkas 524.
Barm (stads-buiten-), 289, 290.
Basje, 459.
Beambtschrijver. 117.
Bed, 21, 84. 371, 404, 406.
Bede-dag. 30.
Bedelen, 56, 276.
Bederf, 142. 332, 471. 538.
Bedsenoot, 85.
Bediende. 381, 567, 568.

v/d boom te Batavia, 144.
181.
v/d Luthersche kerk, 122.

Bedingen (intrest», 399.
Bedlegerig, 371.
Bedrog. 83. 128, 203, 229, 271,

399. 441. 492.
Bedruipen (zicb), 378, 588.
Bedrijf, 558. 586.
Beëedigen, 133, 353. 537.
Beest, 365.
Beestiaal, 22, 300. 467, 522.
Begraafplaats. 50:>.
Begrafenis, 19. 107, 209, 210. 212,

232, 271, 323, 324. 364,
503. 504. 566.
-kosten, 324. 325.

» -ongelden, 418.
Begraven, 271, 352, 410, 445, 504,

505, 575.
Begrooten (legitime portie), 109.
Bejegenen (onfatsoenlijk), 525.
Bekendmaking, 318, 463.
Bekennen (eene vrouw), 428.
Bekentenis, 124.
Bekeurder, 269, 450, 562.
Bekeuren, 64. 501. 502, 545. 549.
Bekeuring. 489, 514.
Bekken-slag, 147, 343, 433, 535.
Beknibbelen (den veerman op Pnr-

merend). 386.
Belasten, 68, 215, 257.
Belasting, 216, 241, 280, 464, 523,

561.
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Beleedigen, 229. 567.
Beleefdheid, 74.
Beleenen, 224. 275. 400. 540.
Beleening, 222. 239. 240. 320.

(corporeele). 114. 581.
Beleggen (geld), 215. 225.
Belemmeren. 167. 244. 246. 266.

461.
Belemmering, 57.
Belending, 240.
Belhamel, 58.
Belofte, 217.
Belooning, 185.
Belijdenis. 14.
Bemanning, 572.
Bende (Moorsclie). 505.
Beneficcren. 104. 540.
Beneficie. 289.

van inventaris, 36. 288.
289. 359.

Benefiliiim S. C. Vellejani. 220.
Benzoë. 162.
Beraadslagen met vreemdelingen,

568.
Bergen, 166. 167. 171. 569.
Bergloon. 171.
Berm. 461.
Beroep, 256. 446.
Berouw, 389.
Beroven (iemand). 191.
Beschadigen, 188, 262, 487. 548.
Bescheidenheid, 502.
Beschimpen (cene ronde), 512.
Beschoeijing. 41, 243, 245.
Beschrijving (jaarlij kschc). 482.
Beschuit, 465.
Beschuldigde, 65.
Beschuldiging (hatelijke), 100.
Beslapen, 186.
Beslaping. 88.
Besmet, 52, 80, 85. 380-382. 385,

557.
Besmetting, 428.
Besnoeijen ('s Heeren wegen), 266.
Besnijden, 32. 575.
Besoigne, 228.
Besoigneren, 35
Bespreken (geld). 588.
Besproeijen (sawah's), 248.
Besteden (weesmeisjes), 377.
Besteding, 346.
Beslel-goederen, 17. 164.
Bestellen, 180, 181, 351.
Besterfenis. 216, 221,232,276,279,

325, 417, 41&

Betalen. 146, 147, 150, 155, 171.
Betaler (onwillig). 484.
Betaling. 132. 401. 570.

(contante). 298, 299.
Belichten (zijn lijfneer), 576.
Beuls-handen, 462
Beurs (privé), 55. 278. 325.
Bevordering, 292.
Bevrachten, 140, 499.
Bevruchten, 87, 572.
Bewaking. 357.
Bewaring. 142, 143.
Bewindhebber. 107. 165. 201, 592.
Bewijs, 51. 98. 100, 123. 124.152,

205. 263. 280. 303. 307,
319. 322, 417, 515.
(authentiek), 207.
(schriftelijk), 95.
ter contrarie. 416.
doen. 212--218.
-stuk, 92. 347.

Bezegeldheid. 365.
Bezegelen, 43, 240.
Bezetten. 138.
Bezetting, 74.
Bezichtigen (kalk-oven). 544.
Bezitter, 250, 261.
Bezoeken. 373. 386, 571.
Bezwaard (zich) vinden, 151.

'. Bezwaren (met intrest), 225.
Bier, 156. 510, 529, 566.

(bedorven), 538.
-maat, 164.

. -vat, 529.
Bil, 582-586.
Billet. 305. 319, 330,335,344.351.

353, 359, 361.463,464.535.
. -geld. 353.

Billioen. 397. 398
Binden, 21, 371. 48"7.
Binnen-fort, 433, 434.

. -moeder, 301. 375, 376,387,
■ -regent, 21, 122, 293, 300.
301. 369 - 372, 374. 375. 381—
386, 480, 587.

Blad, 109, 403.
Blaffert, 67.
Blazen van de trompet, 518.
Blind. 276.

timmeren, 550.
Bloed, 197, 430.

■ (Europeesch), 517, 580.
■ (naaste), 219.
• -verwant, 84. 378, 381,407,

413, 416, 589.
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Bloedverwantschap. 104.
Blok. 52. 255, 256. 447, 469, 470.

476. 501. 512. 557. 559.585.
» -maker, 473.

Blusschen. 472. 473, 475-477.
513.

Bode. 71. 74—76, 82, 91.122,126,
130, 138. 147. 149.150.212.
214. i22, 231. 233.236,238,
253, 294, 299, 300. 305. 306.
341. 349. 360. 440. 566,
537.

. (Chinesche), 318, 433. 446.
van Boedelmeesteren, 276.282.

• Schepenen. 74.
Bodem, 365. 368.

• (Nederlandsche). 588.
Bodemarij. 223. 318, 394.

-brief, 114, 128. 345,401.
Boedel. 19—21, 102. 107,108,131,

132, 141. 209-214, 216.
221-224, 226. 228. 229,
232, 233. 259. 264. 271—
276, 278, 279. 314. 316,
321. 322, 324—328, 345,
353, 357, 364, 409, 418,
421—424. 504, 535, 576.
580, 587.
(desolate). 72. 326.
(insolvente). 68. 71. 210.
211, 281. 306, 314. 335.
357. 358. 369.
-houder, 213. 214.
-meesteren, 19, 107, 110,
122. 232. 270, 288, 299,
300, 307. 353, 357. 359,
391, 408. 480. 587.

■ -redderaar, 141.
-rekening. 229. 315. 327,

346. 352.
Boei. 52, 58. 79, 197. 201. 203.

204.
Boeijen (in de) slaan. 575.
Boek, 238, 462. 502.

. -houden. 71. 275, 372, 456.

. -houder, 183, 198. 205. 207,
233, 292-294. '29!).
320, 328, 366, 480.
generaal, 292.
ainph. sociëteit. 117.
bank courant. 538.

■ • • van leening, 71.
■ -jaar, 281, 369.
. -schuld, 131.

Boeleren, 187.
Boete. 49, 142.

. (kleine), 145.
• -pelden, 508.

Bok, 190. 192. 467.
Itolkvanger, 378.
Bombardier, 295.
Boom. 12. 20. 24. 167. 182. 254.

256. 265. 582—584. 586.
. -gaard, 562.

•schenderij, 188.
. -vrucht, 386.
. -wachter, 55. 436, 438. 486.
522. 525-527.

Boontje. 397.
Boord (aan) bannen, 203.

brengen, 500.
• komen, 164, 489.

(van) ligten. 401.
(aan) varen. 175.

I Booswicht, 185.
Boot. 175. 487. 490. 524.
Bootsgezel. 168. 170. 171, 197.

. -man, 169. 183. 296.
• -mans-maal, 296.
. -volk. 169.

Borg. 35. 74. 75. 140. 215. 222,
227-229. 246. 274. 363. 367.
411.

Borgen (werkwoord), 217.Borgstellen, 74. 77. 78. 82, 234.
238, 239.

. -stelling. 141. '272
• -togt, 49, 72, 74, 75. 79. 217.
281, 334. 345. 352. 368. 369.
515, 528, 537.

Borstkwaal, 5.
» -wering. 270.

Bosch, 12. 244. 251. 263. 265.
534.

» -scheiding, 344.
■ -schenderij. 188.

Bottel, 570.
Bout. 553.
Bouteille, 529
Bouticque, 57.
Bouwen, 548,
Bouwland. 189.
Bovenbarm, 487.

■ -landen. 440. 441. 449.
Brand. 195. 255. 461. 469. 472—

478. 509, 512, 513. 521.
548, 559. 563.
(in steken). 267.

» roepen, 477.
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Branden (werkwoord), 244, 467.468.
488, 544. 553. 554.

Brandewijn, 510, 566.
Brand-cmmer, 471, 472, 477.
Brand-gereedschap. 470—474.

■ -haak, 471. 472. 477.
■ -hout, 245, 265, 461. 524.
. -klok, 512.
• -meester, 472—477.
• -merk. 191, 192.
• -merken. 357.
• -spuit, 469-474, 476, 479.

• -maker. 474.
• -stichter, 185, 195.

■ -wacht. 524.
• -ijzer, 22. 467.
. -zeil, 471.

Breuke, 16. 48, 49. 59. 142. 514—
516.

Brief, 140. 180, 316.
• (bezegelde), 211.

van verband. 126, 127.
Briefje (perkament), 411. 412.
Brigadier, 294, 295.
Broeder, 35, 84, 85,403—408,423,

427.
(halve). 378. 379. 404-

407.
Broek, 373, 378.
Brood, 289. 290. 465.

. -bakkerij. 42. 465.
Brug, 40, 42. 57, 241—243, 245,

246, 248, 266. 269. 270. 288-
290, 488, 563. 584.

Bruid. 82, 307, 402, 416, 427,428.
Bruidegom. 82. 307. 402. 416.427.

428.
Bruidschat, 377, 427.
Bruids-vriend, 427.
Brutaliteit, 485.
Butfel, 22. 25. 189, 192. 245, 246.

249, 467, 468. 522.
• -dief, 467-469.
• -kar. 215, 267. 268.

Buffeltje (matrozen). 378.
Builen-armen. 281.

• -barm. 251. 354.
. -fort. 53. 354, 575, 577.
» -gaats, 165.
. -kanloor, 23. 64. 106, 132,

151. 155, 163. 184,208,232,
233, 288.292—294, 306. 364.
373. 520, 555.

. -post, 66, 203, 204. 256,330,
480, 533, 578, 580.

Buiten-regent, 370. 375, 377.381—
383, 385. 387.

■ -regentes, 375—377.
• -wacht. 53.

Bullebak, 17.
Burser, 39. 44. 51. 61. 64, 82, 89,

106. 109. 119. 120, 122,
123. 125, 138. 144, 159.
161. 175. 177. 182, 200.
209. 238. 259, 261. 267.
270. 307, 363. 375, 381.
389. 391. 400, 403, 463.
466, 480. 482, 505-507.
510, 520.
(gequalificeerd), 392.
(inlandsen}, 52.
(vrij-). 360.
-kapitein. 402.
-kas, 507.
-stand, 506.
-wacht. 200. 204, 478,505,

559.
Burgerij. 237, 291, 569.
Burgwal. 41. 270. 548, 549. 560.

562, 563.
Bus, 471.

. -kruit, 55. 163, 531.
Buur. 74. 215. 442, 477, 478. 560,

565, 570.
■ (naaste). 271,
• -man, 447, 548.

Buurtmeester, 557. 562. 563.
Bijeenkomst (godsdienstige), 448.
Bijlage, 330. 336, 347.
Bijstaan (wachtmeester), 514.
Bij-wacht (inlandsohe). 512.
•'-wijf, 431.
• -zit. 187.

Cachet, 536.
volant. 151.

Cachetteren, 156.
Calange. 13. 30—32. 48.51,56,65.

120. 144. 145, 154. 167. 172,
175. 178. 187, 195-197. 200.
208. 246, 264, 394, 398, 431.
451. 453. 461, 465—468. 477.
478. 485, 513. 528. 5*38. 544—
546, 567, 569, 575, 577, 578.
583. 588. 590.

Calangeabel. 49. 122. 193. 511.
Calangeren. 46. 61, 120, 154.
Calculeren (opbrengst van een boe-

del), 279.
Caluranie, 100.
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Calumniëren (zijn lijfheer), 576.
Capita (in), 407.
Capitulatiën. 202.
Cargasoen, 201. 525.
Cartabel, 337.
Cassatie. 156. 196. 201, 496, 501.
Casseren (schippers, enz.), 183.
Catalogus, 462, 463.
Cautie'. 60. 81. 90. 95. 104. 129.

139, 140. 151. 173. 213.
220. 226. 233. 272-274.
276. 284, 317. 345. 407.
408. 536.
juratoir, 219.

. de restituendo. 127,274.281.
360. 364.

Cautionaris. 140, 363.
Cedul, 311.
Celebreren, 416, 417.
Censor. 462—464.
Censuur, 382.
Ceremoniën, 408. 416. 428.
Certificaat. 82, 320. 331. 346. 350,

351. 434—436. 443. 495. 497.
530.

Cesseren. 322.
Cessie, 36, 120. 316, 345.
Chaise, 245, 481. 484. 485.
Charet, 481.
Charter. 229, 492.
Chertepartij, 318.
Chirurgie. 296, 297.
Chirupgijn. 181, 198. 296, 297, 324.

334. 361. 389.413. 480.
(inlandsch). 297.
-majoor, 393. 480.

Chirurgijns-winkel, 389.
Christen. 22. 29. 82. 85, 110. 111.

134, 187, 209, 232. 403,
408, 433. 565. 574. 575,
580, 587.
(inlandsch), 303, 449.

Chijnsgncd. 147.
('. ii ler. 529.
Cipier. 78, 122. 148. 294. 300.

506.
Citatie. 74, 76, 77, 89,96,128,132.

137, 138. 207, 305. 338.
339. 341—344.
in persoon, 205. 207.
(edictale). 75.

. .briefje, 91, 333.

. -geld, 342, 344.
Citeren, 86. 88, 127, 130,146,238,

351, 367.

Civiliteit, 464.
Clandestin, 439. 441.
Classe, 483.
Clausule. 89. 107. 109, 110. 115,

125, 127. 232. 279, 313. 318.
Cliënt. 96. 102. 341.
Codicil, 107. 213. 313. 314. 329.
Cognoscement, 156.
Collecteren, 245. 268, 386. 528.
Collecteur, 266. 284. 285.387,527.

582, 583.
Collegie (beëedigd), 228.

van justitie, 119.
Colliperen, 446, 522.
Colluderen mei zeerovers, 186.
Collusie. 484.
Colonie, 251.
Commandant, 245. 413. 427—430,

467, 468, 577. 578, 580.
Cominandement, 287.
Commandeur. 165, 292, 295, 473.

474. 479, 574.
vil Indische zee, 295.

■ werf, 524.
Commando. 51. 417, 513.
Commissaris, 492, 494—497, 500.

501.
(1«). 301.
hank van leening, 122.
223, 288, 480.
van huwelijksche en
kleine geregtszaken.
14. 82, 94. 122. 288,
299, 300, 307, 415,
446. 480. 489, 533.
v li klein zegel, 284.

286.
Commissiant, 293.
Commissie, 284, 285. 287. 291. 292.

294-296,299,317,352.
390, 392.

■ (mercantile), 541.
buiten de slad, 222.
t'z (justitiëele), 52.
v/d kapitein Chinees.

446.
Committeren (Locdel-redderaar), 322.
Commoditeit, 570.
Commotie, 513.
Communicatie, 348.

-brief, 463.
Compagnie (vreemde), 409, 415.

. ( . 0. I.), 202.
Comparant, 110, 314.

! Compareren. 56, 70. 72, 82. 83, 86,
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PLAKAAT-BOEK DEEL IX. 39

88. 89, 95, 105. 115. 127—130.
140.140.205-207.213.214.231.
251,279,282,351.361—363,367,
433, 434. 446, 513, 552. 559.

Comparitie, 331, 361. 362,
voorgoede mannen, 340,

344.
Comparuil, 14. 24, 129.

-gelden. 68.
Compensatie, 90.

van kosten. 146.
Computeren (aandeel in boelen, enz ).

70.
Complice, 192.
Comportement (kwaad), 241.
Composeren, 49. 59. 60. 515. 544.
Composibel verklaren. 36.
Compromis, 331.
Comptoir-generaal, 293.
Concipiênt, 97.
Concipiëren, 332. 335. 339.
Conclusie, 89, 91. 96, 99. 126,127.
Concurrentie, 306. 358. 361—304,

369.
Concussie, 59.
Comlemnalio. 14. 24.68.90,125.127,

137,138,146,147.140.
329.330,334.347.500.
(willige). 129.
-penningen, 515.

Condemneren, 123. 124. 129. 584.
Confessie. 151. 205, 330. 334. 337.

(Augsburgsche), 30. 403.
Contineren (suspcclen aan lazernij),

52.
Confiscabel, 176, 182.
Confiscatie, 14. 16, 24, 32. 51. 55.

68. 70. 142, 154—163, 175.179,
183. 184, 189.190,200.202.260.
330. 343. 394,438,461,463,486,
531, 532, 534,572.574,575,590.

Confisqueren, 165, 167, 173, 446,
484, 546, 591.

Confrontatie, 69.
Conflict van jurisdictie, 48.
Confronteren, 369. 532.
Confusie, 44. 108. 284. 471, 475.
Conjectureren (solventie van een

boedel), 325.
Conniveren, 158, 197, 567.
Conscriptie van goederen, 206.
Consent. 41,49, 79, 86-88, 95.113,

126. 138. 163-165, 180. 200-
202, 215, 217,231,263,264,271,
272, 275, 370,372. 377. 388,402.

465, 505,508.509.531.548,563—
565. 567. 573—575, 591. 592.

Consenteren, 86. 98, 217, 222.
'257. 402.

Consigneren, 91. 138. 152.
Constituant, 223, 224.Constitutie, 127. 328. 346.
Constringeren (onwilligen betaler),

561.
Consultatie, 153, 338, 347.
Consumptie, 571.
Contanten, 68. 102. 142, 221. 328.

332, 341. 376,377,398.428,561.
Contentcment, 400.
Conthoraal, 108, 312, 403, 416.
Contingent, 274.
Continuatie, 329. 339, 557.
Contrabande, 48. 120, 155, 160.

166, 172. 568.
■ -boek, 284.
• -borg, 35.

Contract, 104, 112, 114,319.540
542.

Contracteren met een wees. 217.
Contra-debat, 362.

• -ilirlie, 362.
. -bent. 312, 313.
• -intcrrogatoria. 98, 133, 305.

334.
> -rol, 44.
■ -ventie, 145, 250.
• -vraag, 138.

Contribueren tot onderhoud van een
weg, enz.. 245.

Contributie, 241, 280, 508.
-geld, 516.

Conlubernaal, 445.
Convenibel, 122.
Couvcnliculcn, 29, 559.
Converseren van gasten in hel Mee-

ren logement, 568.
Conversie, 288. 289.
Convicliè. 205.
Copiëren, 328. 330, 333, 335, 336.
Corgie, 541.
Cornet, 295. 505, 507, 517.

■ -je, 454, 456.
Corps de garde, 508. 509,511.512.
Correctie (ilomestiekc), 52, 382.
Correspondentie, 448.
Corresponderen door commissarissen

van de bank van leening, 223.
Corrigeren, 382, 430.
Oorroboreren met soleinneelen eede,

416.
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Costumen, 103. 136, 405.
» (heidensche), 416.

Coucheren (minuten van aclen), 116.
Cours, 327.
Courtage, 540, 571.
Crediet, 259, 272, 281, 315, 316,

325, 539.
Crediten, 148.
Crediteren (een boedel), 273.
Crediteur, 148, 211, 258, 271, 273,

274, 361,363,365,367-
369, 390, 392, 400.
(hypothecair), 363.

Criinen laesae majeslalis, 142.
Crusado, 397.
Curatele, 154, 224.
Curator, 108, 131, 150, 232, 270,

274, 275, 314. 317, 327,
364, 368.
ad lites, 20, 21, 55, 71,

102, 107, 108, 130, 181, 209,
232, 292, 321, 357, 359, 535,
566, 588.

Cure, 390.
Cureren, 390, 392, 565.

Daad (op heeter) betrappen, 49, 200.
Dag (aan den) brengen, 589.

» nemen, 97, 135.
» ten naasten, 90.

Dage (ten) dienen, 123, 127.
• -ment, 71, 89, 137, 326.

■ -geld, 341.
Dagge, 204, 382.
Daging, 74.
Dagvaarden, 75, 91, 123, 126, 129,

135, 138, 139, 153, 206, 230,
305, 340, 361.

Dagvaarding, 90. 126-129, 133,
305, 341, 446, 537.

Dak, 255, 511, 548, 550.
» -pan, 543, 545.

Dalen van de markt, 453.
Dam, 247, 355.
Damar, 471, 485.
Damp, 249.
Dans-spel, 586.
Datjin, 552, 553, 556.
Datum, 43, 239, 327,366. 308. 537.
Debat (secreet), 99.
Debatteren, 149,, 362.
Debet, 261. 315.
Debiteren, 70, 273, 464.
Debiteur, 120, 281, 366, 399, 581.
Decentie, 231.

Decerneren (executie op ile condem-
natie), 146.

Decharge, 38, 68. 462.
Decisie, 533.
Declaratie, 89. 101, 149, 334, 336.

337. 348, 349, 390, 391.
Declaratoir, 223, 314, 346.
Decreet (willig), 257.

(brief van), 148.
Decretalie, 329.
Dedonimagement, 192.
Deductis deducendis, 145.
Defaillant, 128. 138. 206, 361.
Defalqueren (100**" penning), 184.
Defeut, 14, 24, 44, 89, 90, 96,127,

129, 130. 137—139, 206,
207, 329, 346, 347, 361.

• -gelden, 68.
Defect, 310, 314.
Defensie, 531.
Defroyement, 331.
üefroyeren (taxateur), 264.
Degen, 197, 199.
Deken, 373.
Dekmantel, 272.

. -officier, 183, 296.
• -sel, 390, 466.

Delict, 16, 120, 123.
(corporeel), 48.

■ (crimineel), 65, 80, 585.
• (enorm), 142.
. (groot), 387.

(kapitaal), 79.
. (lijfstrailelijk), 125.

(pecunieel), 48.
Delicto (in llagranti), 45.
Delinquent, 120, 125,390.392,564,

565.
Demang, 302.
Demissie, 34, 537.
Demoliéien, 256.
Demolitie, 255, 261, 460, 543. 549.
Denunciateur, 583.
Deo (pro), 117, 304.
Departement, 462.
Dépêche, 289.
Deponeren (nolariëele aclen), 116.
Deportemcnt, 46, 144, 165, 166,

181, 182, 196, 200, 201. 384.
400, 486, 489.

Deporteren, 68, 121, 158, 161,162,
178, 183, 187, 199, 349, 509.

Deposant, 106.
Deposito (a), 225.
Derham Djawi, 395.
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Descendent, 215. 83-85. 109, 261,
378. 37!). 404. 406, 426. 589.

Desert, 139.
Deserteren, 208. 568.
Deserteur. 207. 208.
Desertie, 207.
Desolaat, 361.
Dessave, 293.
Destribulie, 274.
Delourncren (disputen), 568.
Deugd, 389.
Deugniet, 194.
Deur, 371, 560, 583, 584.

. -post. 557.

. -waarder, 71-77. 126. 130,
137. 138. 144. 147, 149, 150,
179. 294, 305. 306. 341. 343.
349, 360.

Devolveren. 261, 379,404. 408, 409,
589.

Diaconie, 101. 364. 375-380, 401.
402, 437, 559, 587.
-armen, 13,30,31,71,105,
190, 256, 397, 460, 463,
531, 535. 550, 555.
•boeken, 376.

Diaken, 56, 68. 71. 88, 101, 117,
375-377, 379, 480, 580, 587,
588, 592.

Diamant, 156.
Dictum, 329, 334, 335.
Dief, 190. 414, 511.

. -stal. 12. 190. 192. .170
Dienaar (Corap*), 16, 32, 39.46.51,

60.61,64. 68, 76.81,82,87,
89, 93. 107, 109, 110,113,
119, 120. 122. 123, 125.
130, 139, 144, 148. 158,
159, 161, 162. 164, 175.
177, 182, 186. 200. 201.
207, 209, 237, 238, 240,
259, 267, 270. 275, 298,
301, 306-308, 321-324.
360, 361, 364, 369. 370.
375. 381. 400. 402. 403,
450, 453, 463, 404, 466.
486,506,515,561.563,565,
566, 568-570, 591, 592.
(arm Compa ), 391.
(bevorderd Comp»), 358.
(overleden Comp"), 141.
(vagebonderend Comp»), 203,
205.
(ziek Comp»), 565.
(gequalificeerd), 205.

Diender, 12.
Dienen als officier, 506.
Dienst (Comp»), 61, 79. 88, 121,

122, 141, 154. 167, 180,
182, 191, 208,231,319,360,
383,389,402,414, 462-464,
520, 568, 581.

• (in) nemen, 171.
• treden, 202.

• verlaten, 142.
■ -baarheid, 114, 581, 588.

-vaardigheid, 284.
Dieverij. 57. 329, 489, 512, 513.
Diftamatie, 208.
Dilai, 90. 100. 127, 132, 544.

(peremptoir), 37.
Dimitteren (deurwaarder), 74.
Dimoveren (uit Comp' dienst), 121.
Dingtaal, 133.
Directeur. 292. 479, 591.

-generaal, 24, 46, 55, 69,
159, 180. 326,456,457,578,591.

Directie, 287.
Discretie, 298.
Disorde, 513, 517.
Dispensatie, 289.
Dispenseren van wellen, enz., 288.
Disponeren over eene erfenis, 385.
Dispositie, 108, 337, 349.

(huisselijke). 67.
(testamentaire), 218,278,

279 321.
Dispositief, 146. 291. 335.
Dispuut. 336, 464, 510, 568.
Dissimulatie, 183, 190, 195.
Distingueren (sampang's met een

letter), 503.
District. 109, 266. 269, 412, 413,

434.
Divulgeren (fameuse libellen), 208.
Dobbelen. 80, 370. 386. 510, 583.
Dochter, 84. 218, 280. 377. 408,

418-426.
(jonge), 186. 187.

Doctor, 181, 296, 324, 361.
Document, 229, 287.
Doek, 389.

(onbestempeld), 159.
Dok, 487, 488.
Doleren bij de Hooge Regering, 230.
Dollemans-drank, 567.
Domein, 120. 268, 283, 521, 523.
Domicilie, 105.

(vast), 140, 434.
Domicilium, 436.
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Domioiliiim ciUfndi, elc, 139, 260,

347.
lixiim. 138, 3GÜ.

Donateren (legaat of gift). 379.
Donateur, 113.
Donatie, 214, 218, 250. 312, 316.

329, 345.
Inter vivos, 114, 259.
-brief, 290.

Dood, 109, 110, 113, 390, 392.
497. 589.
(ter) brengen, 356.

» ■ [Minieren, 576.
veroordeelen, 142.

Dooilen (werkwoord). 49, 193.
Dood-boek, 307.

. -brierje. 462, 463.
. -graver, 211, 504.
. -kist, 4G6.
■ -kistcn-maker, 466.
. -scbuld, 323-325, 361, 364,

566.
. -slaan. 49, 511, 575.
. -slag, 199, 559.
. -slager, 21, 200.
. -straf, 17, 18, 24, 179, 185—

187, 191, 192. 195. 200. 202.
479, 590.

■ -vonnis, 33.
Doofheid, 586.
Doop, 113, 574.

• -boek, 307.
Doopen, 13, 31.
Doorloop, 244.
Doorsnijding, 248.
Doosje, 411.
Dorso (in), 42, 43, 239, 240. 306. 462.
Draad, 536.
Draagbecst, 266.

. -loon, 570.
. -stoel, 581.
. -zetel, 200, 410.

Dracht, 433.
Dragt goederen, 268.
Dragen (norimon), 581.

■ (bij zich), 411, 442.
Dragonder, 295.

-officier, 482.
Drank, 57, 80, 324, 361, 372, 529,

563, 570.
. (sterke), 80, 178, 370, 383.

510, 566, 582.
Dranken (bedorven), 538, 566.

(Europesche), 522.
(vaderlandsche), 160, 173.

Drank-gast. 564.
DrifliK, 488.
Drinkbaar maken, 566.
Drinkwaar, 255.
Dronken, 370, 386. 509.

-schap, 80.
Drossaard, 40, 47. 48, 51—54,56,

57. 59, 61, 62. 122, 237, 250.
263. 271. 431. 442, 460. 479.
563, 580, 586.

Drossen. 204, 208, 329.
Drosser, 203.
Drukken, 1, 2, 4, 25, 284, 287.

» -ker. 462—464.
• -kerij, 462-464.
• -loon, 464.
• -pers, 31.

Duel. 199.
> -leren, 196.

Duif, 396, 397, 399. 465.
Dukaat, 394, 395. 398.
Dukaten, 394, 395, 397 399.
Dupliceren, 133. 135.
Dupliek, 51, 123,133,135,304. 338,

339.
Dwaalleer, 32.
Dwangmiddel, 574.
Dwingen (slaven tul verzaking van

hun geloof), 574.
Dijk, 241, 563.
Echtheid, 455.

» -scheiding. 418, 430.
■ -verbintenis, 428.

Edict, 206. 207.
Edictie, 132.
Educatie, 219.
Eed, 14, 35, 38, 45.58-00,72, 76.

78. 81—83. 93, 94. 103,118.
128, 182, 213, 215, 228, 229.
233, 234. 238. 239, 252.276.
278, 282, 393, 394, 416.154.
458, 459. 484. 492. 519. 532.
538. 541. 546. 547. 551.555.
556, 571.
van purge. 237.

Eer, 557, 589.
• -baarheid, 87.
• -bewijs, 409.

Eere-gift, 44.
Eetwaar, 163, 255.
Efiractie, 78, 371.
Egaliseren, 275.
Ei, 525.
Eigenaar, 243, 248.
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Eigendom, 139.
Eigendoms-brief, 69. 240, 491.
Eiland, 164, 166, 249, 438, 441.
Eisch, 46. 51, 90, 123, 128—130,

133. 135, 153, 304. 305, 333,
338, 339, 362, 376.

Eischen door cipiers, enz., 81.
Eischer, 90, 119, 126-128, 135,

139, 141, 337. 343, 447.
El. 551, 552, 554.
Ebgibel, 507.
Ellende, 589.
Elucidatie, 233.
Elusoir maken (helling van den 20cu

penning), 279.
Emancipatie, 273, 317.

-brief, 111, 587.
-geld, 576.

Emanciperen, 112. 576, 587.
(zich), 502.

Emballure, 569.
Embrouilleren (gerechts-zaken), 67.
Emolumenten, 233.
Empaleren, 356.
Empechement, 88.
Emplooi (buiten), 507.
Enormiteit, 196.
Enquête. 51, 133, 134, 336, 340,

348. 532.
Enrolleren, 66. 437.
Equipage, 45. 140, 532, 569, 592.

-goederen. 173, 176.
(Comp"). 190.

-meester. 159.
Erf. 20. 42. 109. 193. 212. 246,

252, 254—257, 259, 289, 290.
351. 354. 359.

• -brief, 241, 290.
■ -deel, 408.

Erfenis, 214, 215, 217, 221,227-
229, 258, 259, 272, 276,
278, 279. 317. 325. 379,
403-406, 408,415,417-
122, 424, 426. 589.
ah inteslalo, 3.

Erfgenaam, 20. 44, 68, 74, 75,107,
109, 116, 142, 146, 209. 211,
214, 219, 220, 225, 226, 230.
232. 23::. 259, 263,264,272-
274. 279, 315. 316, 321. 322,
364, 378. 405, 407-409.

Erfpacht, 147.
• -portie. 279.

Erneren (zich). 439. 492. 565.
Erven, 372, 385.

Erreur, 44, 152, 229.
Essai, 454—456.

• -briefje, 45C.
Essayeren, 455—457.
Essayeur, 454. 456—458.
Ëssayeurs-winkel, 450.
Eslricken, 561.
Elen, 372.
Etmaal, 577.
Evaporatie, 249.
Evenaar, 553.
Evocatie, 121.
Examen, 88, 223, 389.
Examinatie, 444, 571.
Examineren, 46. 66, 103, 115,133.

281, 348, 382, 498, 512, 555.
Excelleren (zekere straf), 382.
Exceptie, 130, 139, 305, 339, 347.

(declinaloire), 127.
Exces, 148, 254.
Excipieren door een gedaagde, 153.
Exclusie (temporede), 108.
Executabel, 146, 261.
Executeren, 75, 147, 149, 200, 217,

343.
• (misdadigers), 390.

Executeur, 44. 107, 110, 141. 147,
272, 278, 279,321,327,
504, 576, 580,
-testamentair, 19, 102,

113. f3l, 232. 587.
Executie, 40, 66, 71, 74, 75, 129,

146, 147. 150, 151, 257,
261, 306, 326, 330, 335,
357, 363, 535.
(parate). 57, 71, 80, 249,
257, 326, 364, 484, 537,
538, 561.
(per) verkoopen, 141.
-plaats, 38, 40.

Exempel. 382.
Exerceren (brandspuit-gasten), 475.
Exhibitie. 136, 311, 313. 316.

in judicio, 310.
Exilie. 124.
Expeditie, 587.

-geld 229, 301.
Expiratie, 202.
Exploit, 49, 51, 74, 77, 534.
Exploiteren (mandament), 344.
Exspectatief, 590.
Extenderen (declaratie van onkosten),
Extorsie, 59, 82.
Extract, 116, 319,330,334, 337, 351.
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Extraheren (rekening), 351.
Fabriceren (lijnwaad), 460.
Fabriek, 269, 297, 474, 480, 481,

544, 578—580.
Facto (de), 573.
Factorie, 540, 542.
Factum, 149.
Faillissement, 368.
Falsifiëren (opium), 184.
Falsiteit, 453, 553.
Familie, 74, 154, 187, 206, 557.
Fataliteit, 37.
Fatsoen, 196, 381, 543.
Faveur, 154.
Fecst-dag, 30.
Feit (injurieus), 100.
Fidei-eouimis, 108, 109, 226, 260,

261, 288—290.
» -commissaris, 109.

Finantiën ('s Lands), 120.
Fiscaal, 37, 45, 51, 70, 113, 124,

141, 145, 154, 155, 165, 170,
184, 197, 205, 208, 309, 358.
486, 565.

Flap-kan, 563.
Foeli, 178.
Folio, 43, 239.
Fondatie (publieke). 391.
Fonds, 257.
Forma (in) probandi, 207.
Formaat, 287, 463.
Formulier, 234.
Fornuis, 548.
Foro (in) admitteren, 129.
Fortificatie, 45.
Forum, 360, 361.
Fotas, 376.
Fourberie, 465, 553.
Fourneren. 68, 335, 336, 348. 561.
Fout, 37. 104. 575.
Franchyn, 287.
Fraudateur, 190.
Fraudatie, 12. 190. 329.
Fraude, 145, 146, 259, 270, 399,

544, 553.
Fraudem (in) creditorum, 138, 359,

368.
Frauderen. 52, 484.
Fruit, 529.
Fundament, 543, 547—549.

-steen, 545.
Kust, 466, 569.
Gaanderij, 255.

Gading (Comp*), 460.
Gage, 46, 47, 107. 142. 164, 166.

167, 196, 197. 233, 265, 324.
330, 345, 370, 390, 414, 581.

Galanteriën. 156.
Galerij, 550.
Galg, 57, 192, 199, 356.
Galon, 155.
Galopperen, 189.
Gang. 255, 335, 338, 346,347,353,

392, 461.
• -baar, 394, 397, 398.

Gantaog, 552.
Garand. 258, 317. 345.
Garen, 378.

> (katoenen), 162.
Garnizoen, 564.
Garnizoens-ordcr, 479.
Gast, 567, 568, 570.

• -nering, 564.
Gat (donker), 187, 197, 389. 510,

567.
Gebak, 465.
Gebed, 372, 389.
Gebied (Comp"), 86.
Geboden (huwelijksche), 85—88,

307, 401, 403.
(Zondagsche), 82, 83.

Geboefte, 58, 194, 441.
Geboorte (vrije), 112.

-plaats, 207.
Gebouw (sieenen), 562.
Gebrek, 403, 475, 586, 587, 590.
Gebruik (kwaad), 437.

(wettig), 460.
Gecommitteerde van en tot de zaken

van den inlander. 32.
50. 55, 56,65.105.
106, 112, 159. 203.
237, 247 ; 262, 267,
268,271,292,411—
413, 427,428.431,
432, 434, 443, 446,
-147, 468. 483,503,
522, 530. 533, 575.
577, 578, 580.

• Kaden van justitie.
(19.

• Schepenen. 69.
Gecondemneerde, 146—150, 257,

258.
Gedaagde, 74. 76,90.96.126—130,

132, 133, 135, 153, 206, 337.
t'.edicbt, 208, 463.
Gediei ie (verslindend), 2(12.
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Gedierte (wild), 53.
Geding (ordinair), 152.
Gedrag, 381.

(goed), 198.
Geesselen, 189. 195, 198, 357,388,

576, 582—584, 586.
Gcesseling. 17, 18, 163, 188, 191,

192, 584.
Geessel-paal, 57.
Geestelijke (Roomsch), 13, 31.
Gefailleerde, 359.
Gegijzelde, 37, 78, 79.
Gehalte, 397, 450, 455, 457, 458.
Geheim, 36. 39, 45, 51.

-schrijver, 283.
• ■ v/d Gouverneur-

Generaal, 4, 6.
Gehoor geven, 429.

-zamen, 385, 387, 506.
Geit, 192.
Gekwetste, 389T392.
Gelagen zei ten. 30.
Geld, 08, 75, 141.

(gereed), 147.
■ (unganghaar). 326.

(uilgezel). 114.
Gelde (te) maken, 327.
Geldkamer (groole), 456.

• -kist. 280.
. -leening, 394, 400.
• -specie, 455, 456.

Geldswaarde, 533.
Gelid, 509.
Geloof (Christen), 415. 574.

geven, 134.
slaan, 539.
-baar, 393.

Geloofsgenoot, 416, 433.
Gelui, 402.
Gemagtigde, 20, 44, 132. 226, 232,

368. 537.
(codicillair). 102.

Gemak, 591.
Gemeenschap, 84.

van goederen, 401,
403. 418.

Gemeente (Gereformeerde), 479,580.
(Luthersche), 479.

Genade, 511.
Geneeskunde, 296.
Generaliteit, 395.
Generen (zich), 558, 563.
Genezen, 378, 390
Genlieven, 175, 416, 417.
Gereedschap, 41, 42.

Gereformeerd, 403.
Gerecht, 199, 231.
Geregtigheid, 268, 582.

(Comp»), 457.
fsHeeren), 41—43,

69. 259, 260, 277, 361. 365,467,
468, 491, 492, 522, 531.

Geregts-bode, 73, 475.
-dienaar, 45, 196.
-plaats, 330.

Gerief, 570.
• -lijkheid, 257.

Gerras. 376.
Gerucht maken, 512, 565.
Gerustheid, 223, 227, 537.
Geschenk, 35, 39, 45, 274, 427,

448.
Geschil, 136, 171, 547.
Geschrift, 332.

• (injurieus), 208.
Geschut, 55,173.176, 459,491,532.
Gesteente (edel), 156.
Gètek, 248, 249.
Getuige. 70, 72, 73, 83, 94, 105,

110, 113, 115,117.118,128,133,
134, 147, 196,227,272,305,340,
342, 343. 353, 416, 539, 576.

Getuigen-geld, 334, 346.
Getuigenis der waarheid, 123, 129,

133, 134, 138, 166, 329.
Gevaar, 206. 402, 477.
Gevangene, 58, 78—81, 152.

(crimineel), 37, 390-
392.

Gevangenhouding, 52.
» -nemen door een schild-

wacht, 511.
» -zetten (Europeanen), 49.

Gevangenis, 50, 78, 80, 148.
(donkere), 508.

Gevecht, 510, 565.
Gevel, 549.
Gewaad, 433.
Gewas, 167.
Geweer, 53, 54, 56, 78, 196—199.

263, 507, 508. 511—514,
521, 531, 534 558. 564,
576, 584, 585.
(iulandsch), 172.

Geweld, 49, 53, 57, 59, 82, 192,
193. 511, 534, 555, 564,
576, 585.
(met) ontnemen, 525.

Geweldiger. 12. 50, 53, 60, 63,
129, 204, 475, 478, 483. 506.
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Gewigt, 397, 398. 455. 458, 551.
552, 554. '

liewoontc, 417.
Gewijsde, 37, 139, 140, 152.
Gezaghebber, 163, 272, 524.
Gezantschap, 524.
Gezelschap, 568.
Gezicht (zwak van). 5,
Gezondheid, 566.
Gieten (geschut), 460.
Gift, 35, 39, 45, 104,214,218,312.

313, 379, 380, 528, 588.
• (vrijwillige), 277.

Gingam, 376.
Godlasleren, 568.
Godsdienst, 13,29,30,218,464,533.

• (Gereformeerde), 14,580.
(publieke), 386.
(Roomsche), 31.

Gods-huis, 122, 369, 370,372, 376—
379, 391, 480, 536.

• -penning, 540.
Goed (aangeërfd), 407.

(geconqueslreerd), 407.
• (gemijnd), 71, 326, 366.

(genaniptiseerd), 143.
(gepermitteerd), 160.
(gesequcstreerd), 142.

• (gestolen, 172. 194. 583, 584.
(immeubel), 147, 148.

• (los). 71, 325, 327, 332. 343,
350, 351, 353.
(mobiel), 363.
(ongepermitteerd), 51, 02.

• (onroerend), 147, 261, 537.
particulier). 63,164,165,167.
(patrimoniaal). 407.

• (roerend), 379. 536, 537.
• (uillandig), 148.
• (vast), 42,43,71,74.108.109,

113. 114, 215. 221. 222,239,
257—260, 273. 274.300, 310,
325, 327, 332, 343, 350,351,
353. 359, 363. 379, 405,522.
535. 546. 571.

. (verpand), 224, 367.
(volumineus), 154.

• (te) hebben, 567.
Goede-manncn, 340. 344. 587.
Goedheid, 53, 193, 534.
Gong-slag, 351.
Gooi, 267, 269. 548, 549, 560,561.
Gotang, 265.
Goud. 141, 212, 300. 449, 451,453,

455 457. 540.

Goud (ongemunl), 155.
-draad, 155.

■ -smid, 449, 450. 453.
• -werk, 400, 450-452.

Gouvernement, 287.
Gouverneren(vrouwelijke veroordeel-

den), 387.
Gouverneur, 165, 292, 591.

-Generaal, 38,40,45—47,
50. 51, 55,56,65,82,83.87,124.

1 63,180,209, 250,256.265.283—
286. 325. 327.381,393,402,409,
412, 413, 427, 431, 438—440.
448, 402-464. 408. 479, 483,
490, 505. 515,517,523,524,528.
530, 531, 53;'.. 558. 508, 509, 500.

Graad, 83-85, 406, 407, 409.
Gracht, 104, 240.244.267,270,288,

290, 370. 37:'.. 401, 506. 562.
Graf, 211. 408.

. (Chineesch), 206.267,504,505.
Gras. 41.

■ -prauw, 245.
Gratie. 183, 190, 288, 280.
Gratis, 102. 104, 304, 324, 435.
Graven (werkwoord), 244, 262.
Grazen, 190.
Grieven met een mes, 370.
Groenten-kraam, 583.

. -tuin, 244.
Grond (aan den) raken, 171.

(in den) boren, 524.
• ■ » 448.

Groot-kassier, 376, 398.
• -majoor, 295.
. -moeder, 86. 220, 400, 421.

424. 425.
. -vader, 80,400.421,423—425.

Gros, 309, 310. 312, 313. 317.
319, 320. 329. 335. 336, 340,
345, 447. 541.

Grosseren, 330, 331, 333. 334.330.
339, 340, 343, 345, 346.

Guastos, 344.
Guinees, 370.
Gunst, 39, 45. 104. 154.
Gijzelaar, 79. 80. 302.
Gijzelen, 148. 140. 215. 390—392.
Gijzeling, 70,80.129,130,138.140.

'150. 100. 240. 305. 300. 340, 1 17.
Gijxelkamer, 129.
Haak. 543.
Haast, 46.
Haal. 39. 45. 154.
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Haesilalie, 209.
Halfdeks-ullieier. 565.
Hals (op den) zitten. 79.

-snoer, 416.
Halt houden, 483.
Halvering van gage. 304.
Hand, 357.

(de) slaan, 576.
(in bewaarder) nemen, 147,
335.
opleggen. 138.

Handel (inlandsche), 161.
(particuliere), 61, 63, 160,
167. 318. 329. 531.

(verboden). 16, 24, 51, 154,
156, 165. 160. 184, 318,

319. 531.
aan de schepen. 433, 503.

Handelaar, 105. 111.
(binnenlandsch), 523.
fChineesch), 449.[particulier), 573.

Handel-vaartuig, 460.
iulamlseh), 486.

Handgeld, 264.
■ -gemeen zijn, 198.
■ -geweer, 55, 171.
■ -langer, 393.
• -ligling, 379.
■ -reiking. 371.

Hands (onder 's), 222, 537,
Handschrift, 90, 400.

• -tasting. 49.
. -tering, 433. 437, 439, 459.
. -werk, 30, 377. 388, 430.
■ -werksman, 568.

Hangslot, 280.
Hanen-vechterij, 268.
Hardnekkigheid, 250.
Haven, 327.

• -meester, 488, 489.
Haver, 21.
Hazard-spel, 448.
Hechtenis, 81. 123. 149. 150. 170,

204, 206, 559.
(in) zeilen, 48. 51.

Heeler, 172, 194. 584.
II raden, 12. 122. 237, 256,258,

261. 262,264,266,268,
269. 287,300,318,353,
479. 480. 482. 484, 485,
504, 562, 563.
(fonds). 242.
-kas. 479, 483.
-kennis, 239, 240, 310.

Beer (de), 49].
Heeren XVII"'". 1, 4, 10. 25, 38,

202, 223.
Heerlijkheid, 60, 120.
Heffing, 279.
Heiden, 30, 54, 85. 128, 134, 187.

280, 408. 574.
Heining, 188, 189. 549.
lick. 289, 290. 562.
Hellebaard, 507.
Hemd, 373, 378.
Hemcl-teeken, 327.
Herberg, 22, 554, 565.

geven. 569.
Herbergen (werkwoord), 442. 563.

564.
Herbergier, 208. 563-567.
Herstel, 374.
Hert, 467.
Hertrouwen, 109, 220, 388, 431.
Hertrouwing, 408.
Heup, 22, 467.
1 lei jen. 270.
Hitte, 249.
Hoed, 96, 564.
Iloeden-drager, 262, 581.
Hoek van eene graclit, 40.

• ■ ■ straat, 584.
Hoender-huis, 255.
Hoenders, 525.
Hoererij, 18, 186, 188.
Hof van Holland, 103.
linnen (wijkmeester), 557.
Hoofd (mei ongedekt), 96.

. voor hoofd, 406—408.

. (inlandsen), 291, 415. 535.
van eene acte, 116.

• de chirurgie, 393.
der militie, 482.
van Comp' zeemacht, 159,
163, 164.

■ -geld, 506. 527.
• -ingeland, 242. 263.
■ -officier, 54, 512. 513, 515,

518, 519.
(burger), 39.

-opziener, 502.
-participant, 299.

Hoogheid, 60.
fsLands), 120.

Hoon. 576.
Hooplooper, 296. 1177.
Hoornvee, 194.
Horloge, 529.
Hospitaal, 480.



ZAAK-REGISTER.618

Hospitaal-boekhouder, 3fi9,374.375.
-inkomsten, 281.

Hostiliteit, 505.
Hout, 265, 266, 549.

. -haler, 308.

. -kap, 443.
■ -kappen, 385.

Houtskool, 244.
Houtwerk, 241.

• -zagerij, 261, 549.
Huid, 468.'
Huis. 20, 42, 109, 147. 149, 150,

191-193.195. 200.212,243,
311, 365, 405.

» (bamboe). 255.
(suspect), 188.

• -braak, 192, 512.
» -dienstbaarheid, 42.
. -heer, 193.
• -houding, 403, 428.
■ -huur, 141, 257. 324. 325.

361, 365. 368.
. -raad, 212, 214, 540.
> -ruiming, 347.
. -slaaf, 384.
. -vesten, 32, 200, 256, 563,

565.
• -vesting, 191, 324, 433,569.
. -vrouw, 74. 104, 142, 154,

206, 423.
(overleden), 84.

-zocking, 76.
Hulp verleenen aan potia's, enz.,

434.
Huur, 168, 169, 171,251,263,311,

318.
. -cedul, 243, 311, 346, 365.

368, 401.
. -der. 22, 243, 248, 264,268,

311, 483, 499, 500.
> -ling, 80.
• -penning, 168, 244, 276, 387.

-prauw, 570.
■ -tijd, 567.

-wagen, 485, 570.
Huwelijk, 82—84, 86, 87,220,275,

277, 280,331.401,415—
417, 427, 428, 533.
(weltig), 383.
-schal, 418.

Huwelijkscbe voorwaarden, 401 ,
403.

Huwen, 216.
Hvpothecatie, 41. 42, 44, 74, 75,

239.

Hypotheek, 43, 139, 215. 222.274,
281, 363.366,368,399.
(legaal), 311, 366, 368.

Ignorantie. 167, 449.
[mmobilia, 259.
Impediment, 83.
Impelrant, 69, 70. 79. 132, 141,

153, 343.
Importantie, 515.
Impositie. 365.
Impost, 237, 245, 318, 479, 482-

484. 491. 492.
Impotent, 372, 383. 390—392,589.
Impunileit, 184, 288, 289.
Inbinden, 116. 537.
Inboeken. 143. 298, 350, 358.
Inboek-geld, 299.
Inboorling, 575.
Inbreken, 193, 262.
Inbrenger, 367, 457.
Incapabel, 428.
Incoinmodileit, 581.
Inconventie, 347.
incurabel, 587.
Indagen, 207, 227.
Indagatie, 199.
Indcmniseren (de Compagnie vooi

verschot), 579.
Indemniteit. 317, 345.
Indictie, 288, 290.
«dispositie, 40, 77, 95, 393.
Inditie, 134.
Indringen in een tuin, 188.
Inductie, 36.
Infamie. 90. 99, 151, 152, 196.
Infanterie, 295, 505.
Infectie, 381.
Infinitum (in), 83, 84, 404. 589.
Informatie, 68, 413, 515. 533.
Information (precedente), 46.

» inwinnen, 120.
Informeren hij melaalschen, 382.
Ingeland, 241—244, 247—250, 264,

267, 294, 563.
Inhahil, 104, 187, 199.

» -verklaring, 400.
Inhabiliteit. 156, 201.
Inhouden (bezoldiging), 591.
Injurie, 89, 137. 329, 334, 370.
[murièren, 385, 512, 551,557,567,

576, 582, 589.
Inkomsten, 221, 222, 242, 275,

379.
Inkrimpen (weg, enz.), 266.
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Inlander, 22. 50, 53, 55, 65. 105,
108, 124, 128, 159, 161,
171, 175, 183, 192, 193,
200, 262, 266, 270, 410,
412, 414, 415, 433. 447,
448, 460, 480. 483, 510,
517, 533. 534. 558, 559,
565, 566.
(Christen), 505.

Innen, 217. 343.
Inpalmen (vergoeding), 369.
lnquireren naar melaatschen, 381.
Inschrijven, 330, 358.
Inschrijving, 85, 88.
Inschuld, 147, 229.
Insereren, 239, 328.
Insinuatie, 71, 91, 101, 117, 130,

133. 319. 326, 342, 343. 346,
537.

Inslaan (kuper in gewiglen), 555.
Insolentie, 512.
Insolvent, 102, 257. 273, 357, 367,

368.
Insolventie, 230, 324,325,360,364,

369
Inspectie, 40, 393.

(oculairel 250, 330, 340.
344, 354.

Inspecteur, 380, 480.
Instaan, 30. 33:'..

voor iemand. 384. 496, 562.
570, 583.

■ iets, 257.
Instantie, 35, 127, 335.

(eerste), 91. 120, 152.
Institueren (actie), 46.
Institutie, 407.
Instorten, 560.
Instructie, 338, 347.

inunlmeester, 455.
predikanten, 30.
zieken-troosters, 30.

Instrument, 66. 70. 116, 316. 319.
327. 333, 335. 337.
(liquide), 128.
(solemneel), 103.

Insuffisanl. 541.
Intendit, 127. 128. 304. 337. 343.
Interdictie, 89, 120. 137, 329, 523.
Interim (pro), 33. 47.
Interna, 391, 392.
Interpellatie, 138. 306.
Interrogatoria, 106. 133.
Interrogatoir, 334, 337, 339, 340,

346.

I Interrogatorie, 98. 117.
Interrupt loopen, 102.
Intimatie (acie van), 305.
Intimideren (melaatschen), 382.
Intrek, 515.
Intrekken (rekening), 358.
Intrest, 114, 219, 224-226, 228,

230, 244, 274. 399. 400.
-penningen, 318, 430.

Introduceren hij den Gouverneur-
Generaal, 524.

Introductie, 38.
Invaliditeit, 417.
Invasie (vijandelijke). 195.
Inventaris,' 68, 92, 93, 97,109,133,

147. 212—214. 229, 278. 279.
288. 289. 312. 316, 327, 330.
331, 335, 337, 340. 345, 348,
350, 351, 353, 363.

Inventarisatie, 275, 278. 326.
Inventariseren, 142, 209, 215, 272.

273, 335, 343. 350, 353, 359.
Invoer, 110, 157. 158, 162, 175.

(vrije), 522.
Invoeren, 55, 159, 463.
Invordering, 351, 561.
Inwonen, 324, 361.
Inwoning, 440.
Itseboe. 397.

I Jaartal, 484.I Jacht, 173, 176, 190, 308. 487.
Jagen, 262. 263.
Jager. 262.
Jagt, 263.

» -gereedschap, 262, 263.
Jaren (mondige), 109.
Jol, 524.
Jongeling, 376.
Jongen, 377. 481, 485.
Jongman. 86.
Jonk, 16. 31, 140. 141, 157, 163.

170. 272. 280, 307, 308. 432,
435, 438-441, 444. 445, 449,
487. 526.

Jood, 85.
Journaal 327.
-Index ad quem, 91.
Judicature, 89. 119, 121. 122, 138,

250. 453, 561.
Judicio (in), 67, 336.

• (in plano), 318.
Judicium preferentiac ut concur-

rentiae, 240, 275, 360.
! Jufvrouw, 377.
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Jurisdictie, 15. 140. 48. 86, 19—
122, 138,148,200.201.
208. 251,460.534,502.
569 575.
(Coinp»), 317. 412,417,
•439, 441.510,513,572.
(criminele), 14.
(hooge on lage), 65.

Justitiabel, 259.
Justitie, 576.

(criminele), 584.
Juweel, 214, 231. 332, 400, 417.
Kaap, 327.'
Kaars, 5, 6.
Kaart, 240. 241. 327. 356.
Kaart cn-makcr, 473.

-makers-winkel. 327.
Kabinet. 529.
Kade, 486, 560.
Kadjang, 255.
Kaffer, 12, 49, 50. 57, 58, 81,122,

475, 478, 483. 532.
Kalassi, 374.
Kalf, 467.
Kaliber, 55.
Kalk. 300, 542, 544. 545.

branden, 385.
-brander, 544 —546.

. -branderij, 240, 201.289, 290,
352, 443', 542.

• -oven, 41, 341, 544.
Kam, 378,
Kamer (donkere), 382, 384.

. -boek, 281.
. -geld, 230, 233, 234, 271,

391.
-ongelden, 226.

Kamisool, 378.
Kampher, 162.
Kampong. 50, 53, 54. 65. 66, 193,

194, 246, 277, 280, 411,
412, 429, 483. 534,577.
-hoofd, 443, 533.

Kan, 197, 552, 563.
Kanaal, 249.
Kandang, 522.
Kandij-suiker. 255.
Kaneel. 160. 101. 178. 182.
Kanon, 55.
Kanonier, 295.
Kant (van) helpen, 580.
Kanten (zich tegen iemand), 510.
Kantoor (lijnwaad geveild). 164.

-behoeften, 502.

Kapitaal, 74, 114, 219. 221—226,
234. 244, 275. 276. 290, ,'ll5. 350.
;sO7. 379, 401

Kapitalist, 279.
Kapitein, 54. 198. 201!. 295. 365,

402. 480. 483.505-508,
511, 513-516, 521.
-Chinees, 270. 280. 302,
307, 433-437, 480.
-luitenant, 295.

ter /.cc. 290.
(inlandsch), 53. 193, 277,
280. 303, 411, 431, 480,
525. 533, 534.
(scheeps-), 524.
der Mooren. 280.
ter zee, 296.

Kapittel. 373.
Kapok. 373.
Kappen, 254. 262. 265, 266.
Kar, 243, 200. 268.
Karabijn, 517.
Karakter, 409.
Kas (Comp'l 24, 44, 69, 93. 142,

225. 238. 298. 326, 390. 391,
407, 488, 591.
(groote), 515.

. (Heemraden), 238. 244, 248,
254. 261, 264, 265, 267, 268.

• -rekening. 69"
Kasjc (Japansch), 397.
Kassier. 159, 293. 299. 465.

v/d bank, 398.
> generale ontvangst, 526,

527.
• schutterij, 516.

Kast (secreete), 38.
Kasteels-drukkerij, 462.
Kaslelijn, 535. 567-571.
Kastijden, 370. 372, 387, 575.
Kastijding (gevoelige), 203.

» (huisseiyke), 203.
Kati. 553.
Katoen. 460.
Kavallerie, 482, 505, 515, 517. 518.
Kennis nemen door den Raad van

justitie, 121.
Kerfbijl. 471.
Kerk, '401, 402. 544.

(Gereformeerde), 380.
• -bediende, 297.
• -boek, 307.
> -briefje. 463.

Kerkcraad. 31, 288.
Ketel, 205.
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Kei lui- 280.
(in de), 22. 30. 32. 53.
124—126. 161. 162. 185,
189. 195. 265. 267, 388.

-110. -112. 432, 433. 436,
138, 114. 445. 468. 504.

50.-,. 576-579. 584. 585.
589. 590.
-gang. 189, 417, 441, 487.
-sla-. 16. 18. 125. 163.
188. 192.

Keur. 13. 40. 238, 449. 450, 459.
467. 469. 503. 554.

■ fgroote), 453.
(kleine), 453.

. -meester, 300.449—451.453.
454, 467, 468, 546.
-meester van kalk en steen,

542,
Kind. 14, 18. 83. 85. 88, 104,109.

142. 195,206.211—220.259.
273. 282, 315, 321. 378. 382.
383. 402-408,412.413,415,
417-420, 424,431.433,481,
575. 576, 580. 586,589,590.

• (Ohincesch). 281.
(geadopteerd), 113.

Kinder-wagen, 481.
Kinds-gcdeclte, 313.

■ -kind, 84, 85, 220, 404—406.
Kist. 155, 158. 179. 180.

(gepermitteerde). 113. 400.
(matrozen-), 510.

Kit. 188.
Klacht. 370. 382.
Klad. 106.
Klagen over zijn lijfheer, 576.
Klapper-J i.' 239. 244, 251. 562.
Klasse, 281.
Kleeden-pakhuis, 536.
Kleederen, 144. 155. 212. 214.377.

378, 417, 433. 460, 510, 564.
Kleeding, 57. 379.

(nationale). 417.
Kleedje, 585.
Kleermaker, 466.
Klei. 543.
Kleindochter, 421-423, 425.

• -kassier. 398.
• -zegel, 358.
. -zoon, 421, 422, 426.

Kleinood, 212.
Kleppen van de brandklok, 512.
Klsrfc, 105, 108, 159, 357.

■ (!•), 21, 480.

Klerk (1») van Weesmeesteren, 233,
235.
(1° gezworen), 6, 7.440.441.

van justitie, 13.
■ (gezworen), 38, 45, 68. 70-

73, 294.299.30ü.
309. 310. 313.
333, 348. 352.
Raad van justitie.
116, 117.

» Schepenen, 117.
van den vendumeester, 537.
(adjunct gezworen), 294.

Klinket. 173.
Klok. 53, 194. 509.

■ -luiding. 206.
■ -slag. 344, 551.

Kloving, 407.
Knecht. 450. 524.
Knevelarii, 384.
Knoop. 156.
Kohang, 397.
Koe. 189, 192. 245, 407. 522.
Koekjes, 194.
Koeli-loon, 335, 343. 403. 570.
Koelsier, 30. 485.
Kollij, 162, 372.
Kogel, 517.
Kok, 374.
Koken. 255.
Koks-gëreedschap, 491.
Kolder. 517.
Kolek, 503.
Kolonel. 294, 482. 505, 506. 513,

517. 521,
Kolonie. 568.
Kolonist, 530.
Kombuis, 252, 255.
Kommandant, 203.

• (inlandsch), 60.
Kompagnie, 365, 505. 512-515,

518, 530.
(inlandsche Christen),

521.
Koning. 202.
Konings-ofïicier, 256.
Konstabel. 183.
Kooi, 373.

• -goed. 498.
Koop, 258.

(geweer Ie) stellen, 172.
■ -brief, 41—44, 69,114. 239-

241, 250, 310, 366.
• -cedul, 113.

Koopen van een slaat', 583.



ZAAK-REGISTER.622

Kooper, 259, 539, 540, 542, 567,
572 574.Koophandel,' 444, 540, 542.
. -man, 171, 256, 540, 551.

. (rang). 6, 88, 291, 293.
480. 506, 507.

■ -schap. 140, 332, 397,
400, 529. 539.540, 542.
569.

» • -schappen fCoinp»), 190.
• • • (Europesche),

522.
. -penningen. 258,363,367.491.
. -schat, 574.
■ -vaarder (particulier), 163.

Koorde (met den) straffen, 188,192,
198, 199.

Koorts, 371.
Koper, 155, 156, 456, 457, 555.
Koppen geld. 525, 526.
Kopij, 75, 116. 304, 319, 346—

348, 351. 358, 362.
-boek, 435.

Koraal, 493-495, 500, 501. 546.
. -lialer, 503.

Korporaal. 295. 505, 507, 511,
517. 518.

Kort (iemand te) doen, 371. 576.
Kost. 390.

(zijne) winnen, 376, 558.
■ (in de), 275.

(voor de) dienen, 125, 584.
(voor) en kleederen, 565.

Kosten, 349.
Koster. 386.
Kostgcld. 79 81, 386, 591, 592.

. -penningen. 293, 374. 375. 383.
Kous, 378.
Kraam, 57, 194, 255, 266, 268.

■ -ongelden, 430.
. -tijd, 430.
• -vrouw, 571.

Krakeel, 198. 386.
Krakeling, 465.
Kram, 280.
Kramer, 552.
Krankbezoeker. 373, 389, 480.

• -zinnig, 371.
■ '-heid, 21,378,428,586.

Kras hier, 567.
Kreek, 244.
Kreng, 267, 504.
Krenking, 568.
Kreupel-bosch. 243, 244.
Krib, 247-249.

Kris, 53. 54, 584.
Kroeg, 22. 30. 185. 188. 255, 582.
Kroon, 390.
Kruis-daalder, 397.
Kruisser, 446.
Kruisvaartuig (Coiuj»»). 186.
Kruit, 507, 508. 512. 517. 518,

521.
(los), 524.
-kamer. 167.

■ -molen, 252.
Krijgs-delict, 516.

■ -man, 220.
• -raad, 507. 511. 513, 515,

516.
• (burger), 288.

• -vergadering, 521.
Krijt, 566.
Kuil. 504.
Kuiper, 466, 473, 474.
Kunne, 383, 581.

(mannelijke), 219.
Kunstgreep, 411.

• -werk, 385.
Kussen, 372—374.
Kusling. 148, 151.

-brief, 365.
Kwaad (grosserend), 250.

• -aardigheid. 229.
-willige, 511.

Kwaal, 586.
Kwali, 265.
Kwartiermeester, 374, 505, 507.
Kwee, 465.
Kwestie, 198, 384, 510, 547.
Kwetsen, 49. 58, 137. 193, 197,

198, 413, 511. 564. 565.
Kwetsing, 89. 198, 585.
Kwetsuur, 389.
Kwik, 154.
Kwitantie, 68, 160, 182, 306, 318.

326-328,343,345,350.
352, 364, 401,458. 537.
-boekje, 285. 286.

Kwiteren (Heetnraden-kennis), 240.
Kwijtschelden (kosten en miscn der

justitie, 125.
Kijvage. 89, 137, 329. 334.
Laars, 517.
Laarzen (werkwoord), 196, 204,

371, 372, 518, 565, 585.
Laarzing, 208. 382.
Laborant, 297.
Ladder, 471, 472, 477.
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Laden, 155, 170,177,487,480,524.
Lading, 62, 63, 154, 160, 105.170,

246. 438, 492,494. 495,497,500,
528. 531, 532.

Laken (bedde-), 373.
Laksa, 545.
Lam. 467.
Land, 147, 140, 150. 240,242,244,

248, 250,252,254, 261-263.
265, 267. 311, 344,351.354.
365, 405. 562.

. (Comp»), 250, 251.
• (vasl), 244.
» (aan) varen, 168.

zenden, 176.
(in het) varen. 155.
(over) naar Nederland gaan.
202.

• -aard, 416.
-bouwer, 440, 443.

. -drosl, 66.193,194,199,204.
268, 299, 363. 412,413,442,446,
447, 453, 468,475, 478,483, 534,
540, 559, 577.

Lande (ten platten), 192.
Landerijen. 20. 24,42,53,109, 242,

243. 245, 246,254,256,259,263.
264, 268. 290,330.354,412,443,
444, 449, 467,468. 502,503,535,
563.

Landgoed, 243, 269, 577.
. -huur, 365, 368.
. -kaart 176, 190.
. -looper. 205, 439, 441.
• -man, 264.
. -meter, 222.243.253.262.263,

207. 354.
. -raad, 288, 294.
■ -verraad, 142.

Langstlevende, 108, 113, 212, 214.
259, 404, 418.

Largatie. 148.
Largercn, 49, 330, 388.
Last, 552.
Lasten (gepermitteerde), 155, 158.

159, 161.
. (jaarlüksche), 226.

Lasteren, 370, 510.
Lastgeld, 525-527.
Lazarij, 52, 85, 380, 415, 428, 557.
Leccagc, 457.
Lectuur, 115.
Ledig gaan, 466.

-ganger, 444.
. liggen, 499, 500.

Ledigen (riool). 560.
Leen (ter). 508. 514.
Leenen, 217, 256. 506. 521, 554,

560, 570.
Leening, 399.
Leeraar, 122.
Lcerlouwcr, 468.
Leeuwen-daalder, 300.
Legaat. 107. 214, 215. 221. 228,

229, 274. 278, 279. 379. 380,418,
588.

Legataris, 107. 274, 279.
Leger, 145.
Leges. 88, 89, 337.
Legger, 460. 553.
Legitimatie, 288, 289.
Legitimeren (een pasar), 260.
Lekkage, 488.
Leproze, 12, 415, 480.
Lei lei. 240, 336, 484, 503, 555,

557, 559.
(Arabische), 397.
(druk-), 464.
(groote), 337, 339, 340.

Letteren requisiloriaal, 86,148,151.
Leven (ergerlijk). 562.

. (zondig), 389.
Levens-gevaar, 389, 576

• -onderhoud. 163, 378.
Leverantie. 114, 157, 400.460,545.
Lezen, 5, 6.
Liasseren, 443.
Libel, 305.

• (fameus), 208.
Liberahteit, 277.
Licentie. 203, 204, 302. 323, 417,

522. 525. 529, 566.
-briefje, 110, 196, 244,

403, 436, 439-444.
Liccntmeester, 111, 144. 145, 175,

177, 521, 572.
Lichaam, 114, 581.
Licht, 78.

. (brandend), 53,193,194.485,
486, 534, 585, 586.
scheppen, 548.

Lid llooge Regering, 126, 231,369,
402, 409, 479, 483, 506.

■ (geassumeerd), 34.
» (oudste), 33, 34.
■ -lecken, 430.

Liedje, 208.
Liefde-gift 277.
Ligplaats, 244.
Ligten, 339,342,347,350,361—363.
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Ligting van een schildwagt, 511.
Limiet, 65. 200. 413. 534.
Liinitatic. 382.
Linea collateralis, 289, 290.
Linie, 407.
Linnen (Chineesch), 376.
Liquidatie. 537.
Liquideren, 131, 323.
Litigant. 89.
Litis contestatie, 129.

• finitie, 130.
. pendent, 123.

pendentie, 130.
Loge-boek. 358.

. -menl. 179. 517, 518.
Logeren, 370. 374. 558. 566. 570.
Logis, 53. 569.
Lood, 154. 397. 507. 508,512.518.
Loon. 52, 567, 588.
Loots, 502.
Losliool. 180.

• -briefje, 181. 525. 526.
. -geld. 579.

Lossen. 169. 170. 176. 487. 489,
524.
(een slaat). 578.
(pand), 516.

Loterij, 535.
Luchten, 372.
Lichtverschijnsel. 327.
Luiden, 512.'
Luik. 181.
Luitenant, 54. 295, 480, 505—508.

513, 515, 521.
(Chineesch). 277. 303.
433. 434, 438. 440, 443.
444, 480.
(inlandsch). 303.
-kolonel. 295, 482.
ter zee, 296.

Lijf (legen het) loopen. 581.
. -eigen, 23, 41, 85, 110, 111,

121, 125, 167,177.178.
187—189,191,192,195,

271, 273. 277,317,332,
379. 380. 402,465, 466,
487, 504. 528,562, 572.

• (Comp»), 474. 587.
. (gevlugl), 50, 51.

(zinneloos), 276.
. -heer, 18, 23, 85, 112, 126.

188. 192. 402, 414, 426. 575—
577. 580—586, 589.

■ -rente, 379. 588.
Lijfsgeboorte (wettige), 589.

Lijfstraf, 207.
■' -vrouw, 18. 85. 126. 188. 402.

426, 575—577, 582-586. 589.
• -waarde, 112.

Lijk, 271. 279, 352. 413. 466. 504.
505.
(Chineesch), 277.
-bezorger, 504.

■ -statie, 232.
Lijn, 471.

• -baan. 22. 161. 197. 203. 208.
510. 505

• -waad. 158-160, 162.268,460.
536.

Lijst. 466.
• van retour-schepen. 464.

Lijve (bij levenden), 587.
Maagschap, 82—85. 104. 211.

213-217, 221, 271, 273. 406,
407. 575.

Maaltijd, 571.
Maan (donkere), 193. 585.
Maandgeld, 68, 115. 139, 141, 156,

179, 182, 201, 202, 208, 401,
486.

Maat, 545, 551," 552, 563.
. (bij de kleine) 461, 566. 570.
• -stok, 554.

Madat. 185, 383.
» -rooker, 185.

Magen, 442.
(naaste), 589.

Magistraat, 393, 521, 572.
Magistratuur, 228. 282, 378.Maiioinedaan. 32, 54, 85. 128. 187,

277. 280. 303. 108. 410. 417,
478, 533, 534.

Majoor, 295. 480.482.505, 506,508.
Makelaar, 13. 174. 300. 536. 539,

571.
Makelaardij, 539.
Makelen. 540. 542.
Malen (suiker). 204.
Maliüe, 93. 100.
Malversatie, 229.
Mamiring, 469, 471.
Man, 84, 85. 87. 113, 141, 179.

211. 212. 216, 259, 274,275,
382, 388, 389, 403, 415,
417-420, 422-426. 429
431, 481.
(getrouwd). 187.

■ (wettige), 572.
Mandament, 36, 331, 344.
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I'i.AKAAT-DOIiK UEKL IX. 40

Mandoer, 297, 483, 535.
Manéance, 540.

v/d justitie, 40.
Maneschijn, 585.
Manier van leven, 381, 384.

• procederen. 16, 123.
Manoeuvre. 439-
Manschap (goede), 331.
Manslag, 196. 200. 329.
Mantel-geld, 233. 271.
Manufacturen, 536.

(wollen), 162.
Manuscript, 462.
Marcheren, 479, 518.
Margine (in), 239, 291.
Marine, 565.
Markt, 415, 443. 453, 466, 467,488.

■ -ganger, 375.
■ -plaats, 208, 269.

Marlijn, 471.
Marsen, 517.
.Mas kawin, 427-429.
Mast, 448.
Materialen, 241, 255, 365, 466.
Materie possessoir, 120, 152.
Matras, 372, 373.
Matroos, 22, 66, 124.165,181,197,

198, 204, 292. 296, 374,
529, 530, 565, 568, 581.
(inlandsch), 301.
jong), 377.

Matrozen-kist. 377.
Medenemen (slaven). 590.
Medestander, 35, 238, 582, 583.
Medialie, 428.
Medicament, 324, 391, 392.
Medicineren (gevangenen), 392.
Medicijn, 364, 393.

» -meester, 571.
Meerderjarig, 224. 226.
Meerderjarigheid, 225.
Meesthiedende. 147, 215, 251. 257,

273, 359, 575.
Meester, 450, 451.

. -knecht. 197, 297, 473, 474,
565.

Meisje. 377.
Melaatsche, 12, 380.
Memorie, 223, 304, 312.

. van autorisatie, 324.
Mengen, 544, 566.
Mensen (bejaard), 378.
Meutie maken, 109, 163.
Mérite, 359.
Meriteren (uitzet), 377.

Merk, 449-451. 453, 467, 502.
» (Comp»), 397.

Merken. 467. 553.
Mes, 198, 199, 378.

. trekken, 170, 197, 198, 370.
Mest, 209, 562.
Mestice, 79, 415.
Mesuse, 102, 145, 250, 369, 514.
Meten, 354, 355, 551, 552.
Metselaar, 405.
Metselsteen, 543, 545.
Meubelen, 140, 147, 148, 212, 332,

365, 378.
Middel van beslaan, 5, 464.
Middelen (Comps ), 190.

van geweld, 585.
Mik, 356.
Militair, 124, 181, 301, 365, 479,

504, 564, 581.
» (inlandsch), 50.

Militie, 57, 58, 250, 297, 298, 373,
480, 565.

Mille (één per), 71, 536, 541.
Minderjarige, 86, 107,226,232,272,

275.
Minderjarigheid, 363.
Minne (in der), 230, 250, 384, 518.
Mineraal, 154.
Minuleren, 328-331,333-335,339,

340, 343—346.
Minuut, 70, 72, 106, 115, 116,

305. 306. 309, 310, 312, 313,
316, 317, 319, 320.

Misbruik, 266.
Misdaad, 48, 576, 587.

(criminele), 579, 590.
Misdadiger, 559.
Misdrijf, 121, 382, 510.
Misen der justitie, 125,204, 330, 590.
Mishandelen (slaven), 575.
Mishandeling, 417.
Mismaakt. 276.
Misslag, 37. 115.
Miligaüe, 179.
Mobilia, 360, 541.
Modder-strand, 249.
Modereren(declaratie van kosten), 89.
Moeder, 14, 86. 212, 213, 215—

220, 273, 383, 404—406,
408. 420. 422, 423, 425.
-loos, 216.

Moedwil. 197, 387, 487.
Moedwillig, 514.
Moei, 84, 406.
Moeite, 326, 457, 571.
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Moeras, 243.
Moeta-è, 428.
Mogendheid, 409.
Molen, 245.

• -steen, 265.
Mom, 510. 529. 566.

• -boir, 539.
Mondbehoeften, 510.
Mondig, 227, 272.
Monopolie, 163.
Monsteren (Chinesche jonken), 438.
Monstering, 434, 438.498,502,591.
Monster-rol (klad-). 591.
Montering, 517, 518.
Montuur. 517, 532.
Moor, 105, 108, 112, 129, 134.
Moord, 50, 192, 196, 200,413,576,

585.
Moordenaar, 21.
Morshandel. 163, 183.
Mousson, 501.
Muniment, 68, 72, 287, 319, 363.
Munt fslands), 399.

> -boek, 456.
• -boekhouder, 456. 457. 459.

Munten (werkwoord), 455,457, 458.
Munter (valsche), 121, 186.
Munt-materiaal, 457.

■ -meester, 455—458.
• -spetie, 394.

Murmurering, 386.
Musket, 55, 195, 509.
Mutileren (extract), 116.
Muur, 280, 370, 548, 550.
Mijl-paal, 262.
Mijnen (werkwoord), 71, 72, 538,

'539, 579.
Mijning, 259.
Naald, 378.
Naam, 78. 113, 135, 207, 211,240,

258,260.277.321,411.433—
437, 444, 445,456,468,477,
481, 483, 484,493.497,503,
508, 514, 530, 532.

• (vreemde), 202.
• -boekje. 463.
. -rol, 380, 562.

Naarstigheid, 385.
Naasting, 261.
Nabestaande, 386, 418, 430, 504.
Nabijheid, 381.
Nachoda, 272, 530.
Nacht. 53.
Nadrukken (almanakken), 463.

Nagelen, 178, 182.
Nakomelingen. 589.
Na-krakeelen, 99.
Nalatenschap, 23, 130—132, 227,

228, 232. 272—274, 278. 282,
322-327, 379, 418-420, 423-
426.

Nalatig, 492.
• -heid. 239.260. 326, 560,561.

• (supine), 229.
Nameting, 250.
Namptissement, 69. 89—91.

-geld. 127, 130, 132,
137. 332, 335, 347.

Namptiseren, 88, 146, 151. 332.
Natie, 83, 433

• (Europesche), 202, 528.
■ (inlandsche), 53 - 54 .202. 203,

251, 410, 411. 414, 417.
(onchristen), 129.

• (Oostersche), 125.
• (vreemde), 112.173.176,201.
202, 205, 207, 529, 557.

Natura (in). 367.
Navigatie, 327.
Navigeren, 308, 360, 400, 435.
Nazien (papieren), 37.

(proces), 335.
Neef. 84, 427.
Negligentie, 41, 100, 371, 516.
Negoliant, 177.

• (vreemde). 144, 525.
Negotie, 45, 216, 430, 530.

. -boeken, 369.
• -goederen, 541.

Nering, 30, 185, 439,459,564,586.
> doen, 554.

Net, 262, 263.
Ngabehi. 302.
Nicht, 84. 85, 427.
Nieuweling (Chincesch), 439, 440.
Nieuwjaar. 244, 433.
Niquanias, 376.
Noemen (zijn lijfheer), 579.
Nok-pan, 545.

. -sloot, 242, 243.
Nominatie, 39, 40, 381, 387.
Nomineren, 209. 270, 375, 506.
Non-betaling, 569.

• -comparant 231.
. -comparitie. 18, 139, 206, 207.
361.

Nood, 251, 576.
» (uiterste), 389.
• -druft, 385, 589.
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Noodhulp. 472.
• -weer, 199

Norimon, 581.
Notaris, 14, 15, 94. 103, 128. 260,

286, 287, 300, 309. 311—
314, 316, 319, 334. 345,
348. 414. 416. 448. 480.
50C, 573,
(jongste), 117.

Noten muskaat, 178, 182.
Notificatie, 389.
Notitie. 523, 557.
Notulen, 97, 98. 289, 328—330,

333—336, 346, 347.
Nuchter, 219.
Nul. 275. 573
Nulliteit, 104, 114, 171. 416.
Nummer, 116. 240. 472, 492, 493,

497. 503.
Nummeren, 115, 458. 485.

Obligatie. 72. 90,105,112,114.120,
126—128, 132, 223, 271,
275, 309, 310. 319, 345,
347, 400. 401, 560.

» (notariëele), 366.
Occupateur, 149.
Occuperen (in regten), 94.
Octrooi, 229, 321, 322.
Oemboel, 468.
Oester, 487.

. -bank, 387.
Offer-asch, 277.
Officie, 117, 291.
Officier, 265. 266.

(Chineesch), 114, 278, 279,
281,433,435,437,438.482.

. (inlandsch), 414, 482, 530,

van justitie, 12, 34—36,
45-52, 55—57, 67. 75, 79,117.
126. 144, 158,159,162,163,188.
193, 195, 199,204.250,266.269,
389. 390. 444.453.480.483,489.
490, 503, 506, 528. 538, 544,
546, 564, 568, 569, 573, 575,
578, 586, 590, 592.

Oilicio (ex). 126.
Olileiten, 18, 178, 179, 181, 182.
ulij. 255, 268.

• -slagerij, 443.
Omgang van menschen, 385.
Omhakken (boomen), 254.
Omissie, 37. 152.
Omkoopen 494.

Omslag, 369.
. -zegel, 320.

Omzetten (zegels), 284.
Onbehoorlijkheid, 462.
Onbekwaam, 491.
Onbestaanbaarheid, 110.
Onchristen, 111, 232. 270, 271.

273, 433, 587.
Onder-chirurgijn, 297, 480, 565.

> -dek-officier, 296.
• -equipage-meester, 159, 163.473.
. -officier, 180, 181, 373.
. -houd, 217—219, 224, 275,

276, 315, 380, 417,
419, 430, 431, 444,
587. 589, 592.
(eerlijk). 558.

. -houden, 242—244. 246.
(zich), 385.

• -koopman, 89, 291—293,480,
506, 507.

» -kuiper, 296.
• -mandoer, 474.
• -meester, 391.
. -richten, 530, 574.
• -scheeps-timmerman, 296.
. -stel, 484, 485.
• -stuurman, 296.
. -teekenen, 97, 100, 106, 115,

537.
• -trouw, 401.
» -wijzen (weezen), 580.

Oneenigheid, 429.
Oneer, 51, 80, 388.
Ongebondenheid, 194.
Ongedistraheerd, 273.
Ongehoorzaam, 430.

-heid. 387.
Ongelden, 46, 264, 324. 325, 408.&7, 561, 280.
Ongelegenheid. 240.
Ongeluk, 63,485.488,496,512.582.
Ongemak, 81, 193, 464, 509.
Ongenoegen, 121.
Ongetrouwd, 481.
Ongewapend, 586.
Onheil, 384, 575.
Onkosten, 142, 143, 146, 323, 336,

337, 348, 364, 367, 388.
566, 579. 590.

» (geregtelijke), 184.
Onkuischheid. 188.
Onlusten, 447.
Onmacht, 564.
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Onmondig. 216, 228, 257, 272,
274, 275.

Onraad, 512.
Onregl, 525.
Onschuld, 207.
Ontbieder, 398.
Ontfutselen (nagelatengoederen). 272.
Ontgronden (landen of tuinen). 261.
Ontlading, 62.
Ontlasten, 70, 377.
Ontlasting, 240.
Ontmoeten (den Gouverneur-Gene-

raal), 483.
Ontmoeting, 412.
Ontroven (aan drank-gasten iels), 564.
Ontruiming, 250.
Ontschcpen (Chinezen). 438.
Ontslaan (lijfeigenen), 592.
Ontslag, 39, 121.

(provisioneel), 33.
Ontsnappen uit eene gevangenis, 78.
Ontstelen (zich), 581.
Ontucht, 18, 186, 188.
Ontvang (generale), 159.
Ontvanger, 365.

-generaal. 69. 144, 145,
159, 283—286, 292, 460, 490—
492. 521. 529. 532.

Ontvaren (zijn schip laten), 204.
Ontvluchten; 193. 568.
Ontvreemden (het merk van een

goudsmid). 450.
Ontzegcliug, 345.
Onvermogen, 141, 148, 385, 427,

438, 576.
Onvermogend, 390. 391, 571.
Onvoorzigligheid, 485.
Onwaarde. 112.
Onwaarheid. 93.
Onwil, 44, 260, 282, 507.560,561,

592Onwiliig. 213, 215, 216. 221, 257,
446, 516.

Onwilligheid, 141.
Onzijdig, 381.
Oog, 357.

. -luiking, 39, 45. 266. 538, 558,
581.

Oom. 84. 406, 408, 426, 427.
Oor, 357.
Oorlogs-expedilie, 414.

• -tijd. 510.
Oosterling. 410.
Onst-moeson. 243.
Opbrengen (suspecte personen), 412.

Opbreng-loon, 578, 585.
Opdracht, 43. 44.
Opdragen (boedels aan de Weeska-

mer), 108.
Opdringen (ongangbaar geld), 397.
Openen (claudestin), 504.

(een huis). 40.
Opgeld, 284. 318, 440, 441, 526—

528.
Ophalen (testamenten), 351.
Ophangen, 72. 557, 570.
Ophoogen (een weg), 207.
Ophouden, 499, 537.

(een slaaf), 577.
(iemand), 411, 5G3.

Opignoratie, 74, 75.
Opkorten (een vaartuig), 487.
Opkweken (weezen). 580.
Opleggen (een schip), 171.
Oplezen (appointementcn. enz.), 140.
Opmaken facie van aanstelling), 298.
Opneem. 554.
Oppakken (Compl lijfeigenen), 580.
Oppassen (zinnelnoze slaven). 587.
Oppasser. 370, 371, 374, 483.
Opper-brandmeester, 474-470.

• chirurgijn, 297. 389. 480.
• -equipage-meester, 159. 163,

180, 295, 473. 474. 480,523.
■ -gezag, 369, 387, 505.
■ -hoofd, 165, 292. 293.

generaal soldij kantoor,
68, 110.

» -kleed, 54.
• -koopman. 6. 88.121. 291. 292.

303.402,479-481.
V/h kasteel, 156,169,

292. 455, 456, 536.
■ -kuiper, 296
. -mandoer, 297, 474.

■ -scheeps-timmernian, 296.
» -stuurman, 290. 480.
» -wijknieesler, 501.

Opponeren (zich), 370, 486, 585.
Oppositie, 514, 518.
Oproer, 505.
Opslag van liet oog, 411.
Opsluiten (vrouwelijke tuchtelini

388.
Opstal. 42, 246. 251. 250. 276.
Opstapelen brandhout), 461.
Opstellen iappninlrinenten,eii7..),329.
Optrek, 50/. 518.
Optrekken, 509. 515.
Opus (adj jus habenlium, 224. 407
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Opus 'ad) puhlicum, 162, 187, 188,

203. 578.
Opvang-loon. 16 125.579,580,590.
Opvallen 53. 12."i. 203 205, 412,

534, 577. .r >! (r>. 586
Opveilen. 251. 257. 537. 538.
Opvoeden (weezen). . ri!>()

Opvoeding. 218. 220. 228.282.403.
(fpwalering. 251.
Opziener, 241, 217. 248. 300. 301,

412. 434.442 443.492—
601, 522. 535. 570.
V/li beesliaal. 122.

'• v/d ri|st- en vischmarkt,
122

Opzieners-huisje, 503.
Opzitten van de burger cavallerie,

517
Opzoeken (act'-n, enz.). 334.
ürd anlie, 40. 69. 238.324,376,

464. 578. 592
(kerkelijke). 30.
(politieke), 366.

Oremhai, 245
Ouderdom 87, 210, 377. 383 411,

491. 590
Ouderling. 480.
Ouders, 83. 84. 86. 87. 109. 113,

126. 188. 195. 215. 218—
220. 224. 227. 259. 404.
417. 421. 427. 481, 575.
i laalsche). 383.

Oud-goiiverneur, 479.
■ -moei. 407.
■ -oom. 407.

Oven. 548.
Overbrengen (slaven naar Nederland),

591.
Overdragen (een vaartuigi, 491.
Overdrager, 352.
Overdragt, 317.

(buitenlandsche), 111.
Overeenkomst, 217.
Overgift. 316.
Overhandigen. 272. 566.
Overheid ('s lands). 126.
Overlast, 59. 82, 525. 564.
Overleden, 379, 411. 505.
Overl°ggen met vreemdelingen, 568.
Overloopen, 202. 412.
Overlooper, 200. 201.
Overlijden. 39. 74. 113, 116. 131,

198. 225-227. 230. 269. 271,
272, 278. 322. 323. 360, 363.
379, 404, 418, 420, 423, 425,

| 426, 442. 514, 518, 537, 564,
566. 589.

Overmaken (geld). 223, 279, 321,
361.

Overmaking, 219.
Overnachten. 168. 169, 203, 386,

391. 524.
Overrijden. 189
Overschepen (contrabande}. 166.
Overschrijven, 113. 208. 260.
Overschrijving, 43. 258-260, 350,

352.
Overspel. 18. 186. 187, 388, 417.
Overtoom. 245. 246
Overtreding, 115, 194. 196
ll' r,willen (eene wacht), 511.
Overvoeren (passagiers), 309.
Paal. 249, 270. 388,582-584,586.
Paard, 13. 189. 192. 200. 245, ..56,

479. 481 484, 517, 582.
• (ie). 518.

(houten), 124.
. rijden. 189.

Paarden-inon, 342
Pacht, 145. 212.215.242.257.3i8,

448,481-483.485.529.570.
. -condiiiën. 166. 268, 466.556,

563.
• -penningen, 245, 288—290,

484.
Pachter, 35, 145, 158. 159, 174,

246, 268, 361. 433, 486, 499,
503. 556. 582, 583.

Padi. 237. 265.
. -veld. 248.

Pagger, 188, 189.
Pak. 541.

• -huis, 569.
. . (Comp«). 143, 144, 174.

-huur, 569.
-meesier, 3C9.

Pan, 252. 543.
Pand, 224. 363, 516. 583.

(in) nemen, 157.
■ -neming, 2!(2.

Paneel, 466. 484.
Pangeran, 302.
Pannenbakker, 543, 545, 551, 552,

554.
• -hakkerij, 240,261,289,290,

352, 542.
Papier, 284, 291, 464, 502.

(gezegeld). 522.
(ongezegeld), 304.
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Papieren, 46.
(Comp-), 151.

Parapheerder, 284—286. 527.
Parapheren. 283. 285, 287.
Pardon, 288, 289. 388.

» -neren. 357.
Participatie, 568.
Participeren, 154, 179, 183, 216,

230, 384
Particulier, 55, 143, 157, 158,174,

226, 242, 251, 259, 263, 281,
313, 318, 454, 462, 463, 545,
579.

Partisaan, 507.
Partij, 67, 68, 89, 90, 92, 94. 95,

98—100,102.120,128-130,
133-137,146,148,152,153.

• advers, 68. 75. 99,337,417.
Pas, 56, 163, 167, 173, 177. 183,

244, 287, 307-309, 436, 445,
495. 502, 503. 524-528, 531,
532, 573.

Pasar, 268, 443.
■ -houder, 268.

Passant 242.
Passeren, 54. 193, 260, 266, 414,

489, 511, 534, 588.
(acte), 105. 110.

Passagier, 176, 309. 497, 529, 530.
(Chineesch), 437.

Passie (menschelijkel, 134.
Passo, 265.
Patiënt, 372. 383, 389.
Patroon, 543.
Patrouille, 57, 58.
Patrouilleren, 512, 513.
Paye, 151.

• -ment, 399.
• • -pakje, 399.

Pedak, 257; 547, 549, 550.
Peilen (leggers, enz.), 554.
Peil-stok, 554.
Penne (aan de). 292.
Penning (lf>), 184, 222, 275.

(20'), 259, 260. 276, 278,
279. 491.
(25'), 129.
(40«), 210, 221, 259, 260,
275.
(1000. 184.

Penningen (geleende), 42.
(gereede), 148, 274.

Pennist, 523.
Peper, 17, 120,155-157,162,445.
Pergament, 54, 291.

Periculum in mora, 47.
Periode, 116.
Permanent zijn van Heemraden. 237.
Permissie. 2Ö3. 207. 531. 542.590.

. -briefje. 106. 247, 262, 277,
306, 352, 432, 440, 461, 525,
544. 583.

Pers, 462, 464
• -pomp, 469.

Persing, 24.
Persoon (fugatief), 360.

(gequalinceerd), 80.
(miserabel), 120.
(onbekend), 105, 192.
(suspect), 412, 558.
(vermist). 206.

■ (volwassen), 466.
Perturbateur, 414, 512.
Philippus-dukalon. 397.
I'lio en lopbo. 448. 522.
Piek, 54. 447.

. (balve), 563.
I'ikol, 553.
Piraatschap, 120.
Pisbali, 269.
Pistool, 195, 517.
Piti, 397.
Plaat (koperen), 450.

• (zilveren), 239.
Plaats (gepermitteerde). 157.

(onvrije), 170.
• (vacante), 34.
• -vulling, 405.

Place d'armes, 479.
Placet, 287.
Plakaat, 238, 464.
Plank, 466. 488, 549, 550. 561

570.
Plano (de), 489. 501.

• » procederen. 200.
■ (in) gedrukt. 570.

Plant. 182.
Plantage, 246.
Planten, 24, 254. 256, 265.
Plantsoen, 167.
Plaveidsel, 254, 461, 581, 582.
Pleidooi, 95.
Pliglverzuim, 538.
Plunderage, 372. 498.
Pokken (Spaanscbe of Anibonscbe)

586.
Polis, 318.
Politie. 298.
Pond (llollandsch). 552, 553.

-goederen, 03.
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Pond-ponds-gclijk, 367.
Ponjaard. 197.
Poort. 402.
Porte-épée, 54.
Portie, 99. 145. 175. 259.407. 408,

415. 419. 422, 426, 547.
. (Cnmp"). 527.
■ (filiale). 313.
» (lesritinie), 109.

Portier, 373.
Positie, 339.
Possesseur. 113.
Po sessie. 89, 137.
Post, 493 498, 500. 502,505,563.

■ -houder. 244. 489,490,577, 578.
Postuur, 87.
Pot, 265, 269.

» asch. 566.
Potentaat. 202. 208.
Potia. 434, 442. 443. 483, 578.
Potten-bakkerij. 289. 290, 352.
Pracht en praal, 409.
Praetiseren van een docler, 392.
Practiajn, 100-102. 133,134,139,

140, 152. 296, 324, 325,
337, 349,361,370,372—
374, 381.
(1'). 393.

Practijk, 90.
Practijken (kwade), 68, 179, 181,446, 575.
Prauw, 194,245,268,372,486,570.

» -loon. 335.
-majang ,527.

. -voerder. 122. 301.492—494,
496. 497, 499-502, 570.

Predicatie, 30. 389.
Predikant, 113. 126. 297, 402. 479.
Preferentie, 80. 225. 258. 306,311,

324, 326, 358, 361—
367. 538.

• (regt van). 72.
• en concurrentie, 210.

Prejuditie. 540.
Premie, 125, 165, 186, 192, 200,

580.
Prepareren (medicijnen), 393.
Prerogatief, 267, 567.
Presentatie. 99, 135, 305. 333,

338, 339. 346, 347.
Presenteren. 135, 339.
President Boedclmeesteren, 271,280.

Heemraden, 237, 251.
• Raad van justitie,32—34,

36, 38, 47, 78, 138.

President Schepenen, 39—41, 44,
47. 78. 472, 474-476,
552, 560.
VVeesmeestercn. 209, 231.

Presumptie, 80, 124, 134.
PMensie. 130-132. 211. 257.281,

323, 324. 361.362.367.390, 569.
Pretext, 383, 384. 559, 569, 584.
Preventie, 51. 120.

(bij), 61.
Priester, 32. 353. 416, 427—429.
Principaal. 100, 313.
Prins. 202.
Privatie, 371.
Privé (in), 229.
Privilegie, 120, 264, 269, 289, 290,

461, 463. 464. 545.
Probabiliteit, 325.
Procederen, 51, 92. 100. 130, 135.

138,150,180,181,183.
184,196.206.207,257,
468, 489. 514.

• (extra-ordinair), 151,
152

■ (rauwlijks), 153.
Procedido. 142-144, 222.324,325.

367 484, 536
Procedure, 37,51,90,123.130,207.
Proces, 35—37. 45, 47, 67, 68,76.

96—98.100-102,127,129,
135, 137, 226, 230, 321,
334-336, 338, 341, 348,
349, 361.

> (civiel), 67.
• (crimineel), 67, 152.
• -kosten, 95.

-stuk. 335.
-verbaal, 362.

Proclamatie. 83
Proculio (in), 586.
Procuratie, 94. 115, 232, 260, 302,

319, 334, 345.
(codicilaire), 212.
ad lites, 117.

Procureur, 51, 67, 68. 89. 91, 94
117, 123, 126, 130, 133-138,
140, 287, 300, 328. 335,337,338,
349, 364, 480, 506.

Producten, 267, 330, 502.
Productie, 92, 134, 135, 278, 338.

• van stukken, 152.
Proef, 456.

• (druk-), 462.
Proeven (Europesche dranken), 538.
Profijt, 216, 218.
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Project, 570.
Prolongeren, 92, 311.
Promotie, 34.
Pronunciatie, 151.
Pronunciêren, 99. 146, 149, 329,

3;io, 334.
Prooi der vogels, 199.
Prorogatie. 120.
Protest. 319, 346.
Protestant, 14. 85.
Protocol 43, 44, 69, 70. 72. 104,

106, 110. 115.110.239,240,366.
Provenu, 148, 261, 522, 590.
Provisie, 89-91,126.127,130,132,

137, 250, 305.
■ van justitie. 41, 76.

(bij) aanhalen, 142.
-penningen, 341.

Provisiën, 155, 156, 173.
-magazijn, 553.

Provisor. 393, 394.
Provocatie, 35, 137.
Provoost, 197. 513.
Prudentie, 191.
Prijs. 394. 397, 400, 453.

> -bepaling, 545.
Prijzcren [edelgesteente), 156.
Psalm, 373.
Publicatie, 306.
Pupil, 82, 218, 219. 221. 222, 225,

228, 274. 280. 306. 350.
Purgeren, 310. 314. 484.

(delaut), 206, 207.
(zich). 35.

Pijnigen, 124, 357, 390.
Pijp, 518.
Quadruplum, 157, 160, 162, 174,

398. 513.
Qualificatie, 376.
Querellerèn, 321.
Quota, 241.
Quotisalie, 242.
Raad geven, 36.

. -kamer, 67, 70. 95, 138, 516.
• van Indië, 33, 34. 82. 83, 237,

241. 250, 463, 505, 591.
. justitie, 1, 4, 15. 16, 32,

33, 47, 48, 52. 61. 62, 73, 77,
79. 82. 94, 95, 105, 108, 115,
116. 118-123, 120. 133, 136—
138, 146, 151—153. 164, 179,
204-206, 287, 294, 363.364,370,

. 391-393. 403, 462. 479.

Rad. 356.
Radcn-Adipati, 302.
Rang, 34, 40, 121, 126. 196, 200.

207, 507. 524.
Rangga. 302.
Rantsoen, 374, 383, 386, 574.
Rapier, 517.
Rapport doen. 393.
Rapporteur. 37.
Rariteit, 400. 529.
Ratel, 270.

. -wacht, 477. 512, 585.
Raio (pro), 242. 274.Rauw-aclie, 35, 120, 305.
Razend 371.
Reaal. 396
Reaudilie. 69, 138.
Recapituleren (een verzoek), 291.
Reccpis, 102. 178, 283. 320, 537.
Recherche, 382.
Reclame. 264.
Reclameren. 327. 367.
Recognitie, 93. 460. 483, 522.

-goederen, 523.
-penningen, 522, 523.

Recollement, 9(1. 9!',. 330, 333,334.
336, 340, 346, 347.

Recolleren. 133, 134. 138.
Reconventie, 338, 339. ::47.
Recueil, 8. 12, 14, 16-18.
Redden. 364.

(boedel), 321. 322, 357.
Redderaar, 107.' 232. 576, 580.
Redemptie-geld, 528.
Reden (praegnante), 576.
Redimeren, 147.
Rediten, 100. 349.
Redres, 229.
Reductie, 121, 137.
Reede, 327.
Reeder, 163. 168, 171, 172, 316.
Reformant, 90.
Reformatie. 14. 24, 69, 90. 91,151,

152.
(folie). 91.

Refuseren (presentatie), 99.
Refutatie. 305.
Regel. :;;;<;.

Regen, 488, 511,
• -water. 560. 561.

Regent, 21. 266.267,369,371.370,
381, 411—414. 434, 443.
468, 567.
(inlandsen). 522, 580.
-schap, 412. 414.
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Register, 2. 3, 44. 51. 78.104,116,
238. 240, 337, 349, 513,
539. 541, 557.
v/d Weeskamer. 230.

Registralie. 352.
Registreren. 88, 110, 146,239,240.

350, 352, 366. 503.
Registrering, 212.
Reglement begrafenissen, 463.

klein zegel, 15, 115.
Regres, 369, 522.
Regt (inkomend), 157. 522. 529.

■ (in-en uitgaand). 158.159.174.
. -bank. 117. 120. 146. 148.
• -dag, 51. 98, 100. 139
. doen, 257. 309, 310,314,318.

400, 415, 539. 569.
» -scheiding, 534.
. -zaak. 119, 121.
. (tel helpen, 524.

Resten (in) betrekken. 409.
Regier, 35. 83. 85-88. 96,100,101,

114. 124. 127, 128. 231.341,
382. 390. 417. 428, 429.
(bürgelijke), 121.
(dagelijksche), 447.
(lage).'l2l.

Regts-dwang, 48. 65.
■ -gebied, 45, 48, 146.

■ -geding. 300.
Reinigen (gevangenis), 81.
Reis, 272.

. -kosten. 340. 342.
Rejectie, 329.
Rekening. 81. 91. 92.101.130.131,

150.281.284-286.314-
316, 337, 340, 341, 351,
358.
-courant, 376.
doen, 09. 221, 246, 383.
508. 515.
bewijs en rcliqua, 149.
(in) brengen, 571.
(op) belasten, 428.
van onbekende erfgena-

men. 407.
Rekenschap doen. 375.

geven. 37.
• en verantwoording, 151.

Rekest, 67, 138. 287,289,291.319,
328. 339, 349, 352, 377.
civiel. 36

Relaas, 74. 76. 306. 342, 344, 349.
(sucetnet), 38.

Relateren (exploit), 47.

Rclegatie, 124.
Releveren, J'2s, 435.
Relevantie van cnniracten, 36.
Relief, 90-92. 98. 136, 152, 289,

305. 303. 367.
(substantieel), 288.

Religie, 29. 31. 32, 113, 559, 567,
568, 574.
(Christelijke), 574.
(Gereformeerde). 403.

Rembmirsement. 561. 579.
Rembourseren. 225, 367, 497.
Remedie. 458. 571.
Remis, 288. 289.
Remise, 229.
Remissie, 288. 289. 388.
11 ilteren, 221. 327.
Rendement, 42, 71, 273, 367. 588.
Renovatie, 71. 91, 101. 130, 138,

150, 326. 342. 343, 537.
Renoveren, 217.
Renteloos, 223.
Renlen, 212. 216, 226, 234, 238.

257. 281, 394. 400, 546.
(afgeloste). 221.

Renunciatie, 136. 137.
Renunciëren, 92, 135.
Renvoyeren, 114. 446.
Reparatie, 151, 365.

(capitale), 256.
Repareren, 42, 2-11-243, 276.460,

471. 474. 548.
Repartitie, 420. 422, 424.
Repasseren fde stads-poorten), 54.
Repatriëren, 400. 591.
Repatriërende. 113, 167, 259, 260.
Repliceren, 133. 135.
Repliek. 51, 123, 133, 135, 304,

§38, 339.
Representatie, 404 —407.
Reproche, 134. 196, 304, 338.
Reprocberen op bel termijn der re-

nunciatie van productie, 92.
Repudialie. 317, 345.
Reputatie, 209.
Requirant, 135, 136.
Requisitie, 571.
Resident 292, 293.
Resistentie, 54, 150, 194. 534.
Resolutie. 238.
Respect, 36, 376. 557, 589.
Responderen, 269, 536.

> voor iemand, 179.
. iets, 230.

Responsabel, 233, 257. 535.
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Responsiven, 106.
Respijt. 288, 290.
Restant, 68. 211. 285.
Resumeren. 202. 332. 363. 427,428.
Restitutie, 378, 528.
Reslilulio in integrum, 207.
Resumeren, 68, 329, 330. 333,334,

340.
Resumptie, 69. 335, 336, 347.
Relardement, 135.
Retour, 588.

■ -neren, 434. 438.
• -schip, 63. 304, 581.
• -vloot. 295.

Retroaeta, 97.
Reus. 35.
Reveille, 194. 509.
Reverentie, 86, 589.
Revideren (drukproeven), 462.
Revisie. 24. 35. 69, 151—153.347
Revocatie. 346.
Revue. 433, 434, 437, 442.
Riem, 54.
Ring, 553, 555.

• -kraag, 565.
» -sloot, 244.
» -weg, 241.

Rinkelrooijen. 196.
Riool, 246, 269, 289, 290, 560
Risico, 80, 210, 211, 326.
Rilmeester, 295, 480, 482,505,517,

518.
Rivier, 24, 189.241-244,246.254,

267, 288,290,486,487,499,
562.

» -zand. 267.
Roede, 546.
Roer, 55, 342, 509, 512.
Rok, 378.
Roken. 518.
Rol, 67. 89, 91, 95, 96, 98, 100,

132, 133, 135, 138, 139,146.
305, 328, 336, 339, 347,433,
434. 439, 440, 444, 482, 514,
536. 537.
(civiele), 69.
(criminele), 69.

• (justitiëele), 38.
• (ter) brengen), 533.
• -dag, 205.
■ lezen, 508, 514. 517, 518.
• -leren, 328, 333, 346.
• -laag. 270. 461. 560.

• -steen, 543, 545.
Rondblazen, 518.

Ronde doen, 63. 383.465.478,507,
509. 511. 512. 554. 559.

Ronddragen (versnapering' n), 194
■ -loopen met geschenken. 448.

Ronggcng. 586.
-spel. 431.

Ronselen. 264, 568.
Rooilijn. 550.

• -meester. 40, 300, 547.
Rooijen, 266.
Rooijing. 243. 547-549. 560.
Roomsehgezind, 14. 85.
Ropij. 395, 396, 455, 456.
Rot, 513.

• -gezel. 514.
Rotan, 197.

. -slag, 581. 584.
Rotten kruid. 178
Ronw-kleederen, 408.

» -maniel. 300.
Royeren. 43. 100. 101. 133, 135,

138. 240. 350, 462.
Rug, 584.
Ruigte. 41, 243, 504.
Ruilen (peper, eiiz.i, 157.
Ruim van een schip. 180, 181.
Ruiter, 295. 395. 482. 517, 518.
Ruiterij. 518.
Rukken luit den weg), 582.
Rumoer maken, 584.
Rundvee. 189.
Rust, 374. 505.
Rusten van een landmeter, 355.
Rijden. 30, 402, 481.
Rijder. 395.
Rijksdaalder. 396. 399.

• -welvaren, 14.
Rij-paard. 482, 483.
Rijst, 79. 163. 174. 237, 265, 268,

376. 388. 556.
t -markt, 556.

-pasar, 300.
» -verkooper, 552.

Rijtuig. 13, 30. 195. 237, 245.266,
318. 401. 409,479,481,483,484.
581, 582.

Rijzen van de markt, 453.
Salaris, 21. 76, 89. 91. 94. 96. 98.

101—103. 106. 117. 130, 137,
144. 221, 222.227. 298,324,325,
328, 332, 336—338. 343. 345.
349, 353. 354.358. 364, 375,494.
498, 500. 501, 535—537. 540.
541, 547, 571,
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Salderen van rekeningen, 358.
Saldo, 358.
Salvatiën. 134. 304, 338.
Salveren op hel lermijn der renun-

ciatie van productie, 92.
Salvo purge. 98.
Sampans. 175, 180. 245, 373. 432,

487, 489. 502. 503.
Sarong. 585, 586.
Satisfactie, 582.
Saufconduit, 288. 289.
Sauveerde, 288. 289.
Schaap, 190, 192, 467
Schade, 44, 46, 51. 67. 74, 78, 79,

95. 96. 104. 123, 169, 171. 174,
189, 190. 195, 216, 239, 255.
257. 266. 274, 322. 367. 371.
403. 451, 478,487,488.544, 548

Schadeloosstelling, 79. 513.
Schal'thaas. 375
Schande, 208, 576.
Scheep gaan, 168.
Scheeps-boek. 328

» -boord (luimen), 170.
. -geld, 212.

-gereedschap, 171, 173, 176.
• -jongen, 292. 296.

-officier, 401.
• -overheid, 31. 191.

-timmerman, 297.
. -volk, 171.

Scheid-briet 114, 331. 429, 431.
Scheiding, 229, 259, 316, 415.428.

429.
van tafel en bed. 85.

Scheidmtiur, 549. 550.
Schelden, 171, 370. 512, 568.
Schelling 396. 399.
Schenden (hoornen, enz.), 189, 386.
Schenken, 113. 191. 510, 566, 567.
Schepenen, 16. 33. 39.47. 52, 61, 65,

67, 73. 79, 80. 82, 89-91, 105.
108.112. 114.120-123.125,126,
133, 146, 147.151.177,209,215,
217,221,239.254.256-258,266,
269, 276. 280. 287. 299. 348,364,
366, 380. 381. 387, 391—393.403.
413, 437, 440,444,446, 453,465,
476. 477, 480,498.501,503.505.
506. 508, 515. 516, 520, 533. 537,
538, 544. 551,553—555,557,561,
562, 576. 588.

Schepen-bank. 119.
. -kennis. 43. 128, 239, 310.

365, 366, 401

Schep-prauw, 356.
Scherp. 490. 508, 509, 524, 531.

• -regier, 356.
Scheuren (huwelyks-bed), 404.
Schieman, 183.
Schieten, 195. 262. 490. 509.
Schiel-geweer.ss,l7l-173.176.194,

195. 262. 263,448, 512, 534,535.
Schifting. 263.
Schikking, 282.
Schild. 75. 239, 557.
Schilderen, 481. 570.
Schildwacht, 172. 510, 511, 525.
Schillen (hoornen), 189.
Schip. 140. 151, 201. 212, 526.

• (aankomend). 177.
■ (Cnmp»). 16.17,123,144,154.

155,159—167,170,175,179,
190. 203, 205.318,394,590.

. (Engelsch), 415.
(Europeesch), 569.

• (Koning's). 524, 525, 569.
• (particulier), 123, 170, 172,

307. 309.
■ (Portiiüeesch), 13. 31.
• (vrecmd),13.31.175,360.524
. -per. 32, 140,163.168-171.
176, 177, 183.196.198,272.296,
308, 309, 326, 328,401, 435,480,
492. 524.

Schoen, 378.
Scholarch. 288.
School, 227. 281.

■ -bediende. 297.
. -boek, 307.

Schoon-dochtcr, 84.
. -houden, 244, 372. 507.
• -maken, 385, 488, 560.

-vader, 35.
-zoon, 35, 84.

Schot, 181, 508. 518, 524, 550.
Schouder, 54, 585.
Schouw (Comp"), 523.
Schouwen (muuren), 550.
Schouwing, 241.
Schrapen (mes), 197.
Schriftuur (haveloos), 96.
Schroef, 466, 471.
Schroeijen, 186, 398.
Schrijf-kantoor. 46.

• -werk, 293.
Schrijven, 5, 6.
Schrijver. 413. 483, 515, 518, 519

527. 528, 578.
Schuil (zich) houden, 578,
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Schuilen van ronden. 511.
Schuit, 175. 487, 490, 524.

• -volk. 473.
Schuiven Onadat .

185.
Schuld, 80. 119. 127. 139. 141,

210, 212. 213, 217. 22/,
229. 272. 274. 281. 324,
326. 343. 359. 361, 305.
368. 400. 418.

» (üonip"). 368.
(duhieuse), 128.
(liquide). 364.
(particuliere', 169.
-bekentenis. 128. 401.
-brief, 222. 239, 240,400,

414.
Schuldenaar. 119. 148.
Schuldeischer, 3(17.

. -kennis. 94. 214, 231, 240,
275, 337. 448.

» -post. 536.
Schuthooin. 268.
Sclnuter. 507- 509. 513. 514.
Schilderij, 117. 478, 505, 506.
Scorbiiliok. 374.
Scriha, 369.

(gezworen), 312.
Scribent. 38. 45.
Scrupule, 54. 194. 534.
Seclnderen (Weeskamer, enz..), 232.
Scclusi», 107.
Secreet hlijven. 37.

houden, 154, 231. 539, 542.
Secretarie (treneralel, 6. 7. 46, 223.

299. 435. 440, 463, 464,
515. 557.

■ Raad van justitie, 38, 96,
97.
van Schepenen, 45, 503.

Secretaris, 44.
Boedelmeesteren. 71.122,
271. 273.275-277.280.
281. 283. 299. 443.480.

• llooge Regering, 54. 283.
286. 292. 317. 437.439,
440 462, 463. 479.
Chinesche raad, 317, 440.

• commissarissen kleine en
huwehjksche zaken. 299.
Heemraden. 122. 238—
240. 252, 299, 410, 482-
485

• Raad van justitie.4,68.70,
116. 151. 152. 179.181.
294. 328, 364, 402,479.

Seeretaris Schepenen, 4, 6. 42—45,
68. 69.81.116. 122.181.
239. 240. 258. 260. 299.
366. 402. 477, 480. 557,
587.

■ Weesmeesteren, 55. 71,
122. 181.209 211.215,
222. 228.229.231-234.
237. 299. 398. 480
van justitie, 13, 24, 38,

55. 66.
■ • politie, 163.

Secreteren, 165, 186. 321.
Secretesse, 184.
Seconde, 292.
Seruriteil. 12. 225, 227.
Sejjuraiice, 325
Sciiicnlia (pro), 35.
Sententie, 67. 70. 120. 124. 125,

127. 129. 143. 14ü. 147,
149. 305. 306. 329, 330,
332. 334. 335. 341, 343,
347. 349. 357.
(interlocutoire), 98, 152.
Itwijfiilachtiatej, 70.

> -boek. 67, 146.
Sententifiren, 204
Separatie. 428—430

• van tafel en bed, 417.
Separeren, 382. 429
Seponeren |20'" penning), 279.
Seipiele 90.
Sequestratie, 332.

-penningen, 332.
Seqnester. 210. 211. 281. 306. 324—

327. 357, 359—361, 364, 365,
368.

Sequestreren. 331. 332.
Seraris. 375. 474
Sei-eanl. 54. 295, 413, 505-507,

513. 519. 521.
Servituut. 42, 507.
Sessie, 40.

hebben, 33, 34.
Sexe. 431.
Signatuur. 117, 240.
Silenlie imponeren, 35.
Silentiiiin (eeuwig), 75.
Simplici (de , 501.
Simulatie, 83. 154. 539.
Singel. 54. 57._ 341.
Sinluk-hnul. 161.
Sjaliliamlar. 31. 55, 56, 105. 106,

110-112. 159, 161. 163. 164,
168. 173-177, 181, 279, 292,
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308. 309, 409. 435—438. 487,
490. 491, 495, 502. 503. 521 —

528, 530-532, 508, 509. 573.
Sjahbandarij, 159, 532.
Sjerp, 559.
Slaaf, 32 v 42, 50. 79. 80. 105.110,

111. 185, 193, 194,241.209,
279. 371. 384, 385,402,411,
414. 420. 447. 495,490.504.
524, 530. 562. 572.

• (Comp"), 580.
. (Christen), 587.

(vrijgegeven), 109.
(weggeloopen), 577. 579.
(zinnelonze), 587.

Slaan. 197. 198.
Slaapgoed, 373.

. -matje. 374.

. -plaats. 21. 371.
Slachten. 268, 467, 571.
Slag. 582.
Slapen, 371, 510.
Slaper. 555.
Slaven-diefstal, 577.

• -seduclie, 577.
• -transport. 345.

Slavernij. 23. 114. 403, 581. 587,
588.

Slavin, 18. 111. 112, 187,188.273,
426, 502, 580.

Sleutel. 280. 472.
Sloep, 173, 176, 307, 487.
Sloop, 373, 524.
Si 189. 240, 244, 246,252,261,

562.
Slop, 255.
Slordigheid, 115.
Slot. 371.
Sluik (ler). 159, 182, 441.
Sluiken (peper en tin), 157.
Sluiker, 177.
Sluikerij, 166. 329.
Slmten. 172. 490, 525.
Sluiter, 79.
Sliiilgeid. 79-81.
Smaad, 557. 576, 589.
Smelten, 398, 457.
Smellverlies, 457.
Smid. 473
Smokkelhandel, 1«4, 185.

. -werk. 490.
Smijten, 58.
Snaphaan. 195, 507—509,512,521.
Snede, 198.
Snoepery, 372.

Snoajen, 186, 398, 399.
Snijden, 197, 478,
Snijder, 406
Soeri, 178, 507.
Soldaat, 22. .'.4. 66, 105,203-205,

292. 295. 505, 508, 581.
(inlandsen), 301.

Soldij. 45. 203. 391.
. -kantoor, 21, 298.

(generaal), 130, 292,
323, 558.

. -register, 302.
- -rekening, 10. 115, 125, 205,
291, 298, 301, 302, 351. 523.

Solemniseren, 83. 401, 416.
Solemniteil, 359.
Solidum (in). 274, 369.
Sollicitant, 73.
SoUiciteur. 89, 91. 94, 130, 137,

347, 349.
Solutie, 90.
Schout. 273.
Solventie, 276, 325.
Sommatie. 91, 101. 130, 149, 150,

300. 342.
Sommeren, 147, 149, 217, 580.
Sortement, 174.
Sorteren, 411, 415, 434.
Soulaas, 383.
Souverein, 151.
Spannen, 64, 65.
Specerijen. 18. 24. 120. 155, 164,

178—180.
Specerij-olij. 24.

■ -schip. 180.
Specificatie, 312
Speelhuis, 288. 290.
Spekverkooper, 552.
Spelen, 217. 370, 386. 510.
Spenen (kinderen), 417.
Spiegel, 529.
Spilsroede, 124.
Spillen, 356.
Spoor, 517.
Spot. 208
Sprei, 373, 374.
Spuilhuis, 470—472, 474,476,477.
Spijkeren, 398.
Spijs. 57. 79, 80, 324, 361, 372,

379. 386.
Staaf (gouden), 454

• -koper, 10. 24, 120, 143,157.
Staarl-peiier, 102
Staal (echtelijke), 82. 83.

• (huwelijke), 216.
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Staat vorderen, 109.
• van wijzen (in), 37, 146,153.
. -rekening, 225, 281.

Staatsie, 410.
• -paard, 410.

Staats-minisler, 574.
Stads-apotheek. 178. 393.

. -apotheker, 300, 393, 394.
. -bediende, 122.
. -bode, 72. 73. 77. 516.
■ -chirurcijn. 21. 122. 392.
• -doder, '21. 122. 389, 479.
• -drukker, 300.
• -drukkerij. 462, 463.
. -gelden, 185. 391.
. -gracht, 40, 242, 488. 489.
• -inkomsten, 390.
. -lasten. 69. 257. 437.
. -poort. 54. 66. 271. 330.
» -venduincesler. 299.
. -vracht, 499, 500.
• -vroedvrouw, 301.
. -werken. 89. 108. 187. 255.

258. 398, 401. 410, 477. 478,
502. 505, 512, 514.

• -zegel, 41.
Staken (eene reis), 169.
Stand-gewigt, 555.
Stank, '81. 560.
Stante pede, 401.
Staten Generaal, 146. 201. 229.

321. 400.
» van Holland, 366.
• . • en West Fries-
land, 136.

Statuten, 103.
• van Batavia. 67.

Statuur, 411.
Steeg, 255.
Steek-trap, 270.
Steen, 197, 252. 267,300, 486.487.

501, 542, 543.545,549,561.
. -hakker, 543—545, 551, 552,

554
• -bakkerij. 41. 240. 261. 289,

290, 352. 443, 542.
. -haler, 308, 546.

-oven, 544.
Steken, 197.
Stelen, 192, 574.

• (menschen), 191.
Stem (concluderende). 32, 40.

. (dubbele). 35.
• hebben. 34.
. -pel, 455, 458.

Stempel (Corapl ), 158.
. -pelen. 286. 453.
. -peling, 284. 285.

Sterfhuis, 110. 209. 231. 270—
274. 316. 321. 518.

Sterfte, 34.
Sterken (niet eede), 492
Sterven. 199. 249. 272. 378.575,579.
Stief-broeder, 4'2.'>.

■ -dochter. 84.
■ -zoon, 84.

Si il liggen, 499, 500.
. -stand van gage, 121. 161.506.
• -zwijgen (eeuwig), 132.

Stirpes, 404. 405.
Stool. 39.
Sloep. 254. 461, 549.550,564.582.
Stok. 54, 197. 485.

■ (executoir). 75.
Stoken (arak). 460.
Stom. 586.
Stoten. 582.

(onder den voel). 534.
Straat, 40. 53.57.191.193.195.19Ü.

204, 255. 266,269,433.461.
465. 511. 549.560.562.563.
585.

. -schenderij, 12. 57. 188.190,
191.

■ -steen. 197.
Straf. 382.

» (domestieke). 208.
-vrij. 585.

Slroo, 373.
Stroom, 327. 487.
Stroop, 255,

. -hak. 461.
Stuiver. 396. 398. 399.

(ligte). 115.
Stukgoederen, 173.
Stut. 548.
Stuurman. 169. 181. 183. 198.309,

401, 565.
Subdivisie, 316.
Subject (onnut). 444, 446, 510.
Submissie, 36, 137, 288, 289.
SuJLimilleren (zich), 121, 123.
Suhorneren (zich onder een vreem-

den naam), 202.
Subsidie, 379.
Substitueren (een advocaat, enz.), 100.
Substitutie, 115, 345
Substituut, 49, 50, 53.81.122,204.

446, 518.
(2«), 57, 58.
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Succederen. 404. 406. 407, 589.
Successie, 136. 220, 417, 418.

(regt van), 379
ab intestato, 23, 229, 274.

404. 407.
SuUisance, 108. 209, 210.
Suiker, 63. 114. 160. 161,174,268,

400, 522, 570.
• (zwarte). 265.
■ -handelaar, 161.

-molen, 22, 41, 42. 50, 51,
141.240.244.264.265.289,
290.352.433,434,440,443,
444,449, 467, 468, 483. 577,
578.

> -molenaar, 535, 553.
< -pan, 265.

-riet, 141, 189, 204.
Sultan, 266, 574
Superabundanli (ex). 127.
Supercarga, 172. 292. 293, 309.
Superscriptie. 107, 310, 311, 314.

345.
Supplement van preuve, 124.
Supplicatie, 287, 288.
Suppoost, 35, 144. 145, 298.
Surchéance, 288, 290.
Sureté de corps, 288, 289.
Surrogalie, 47, 345.
Surrogeren (Schepenen), 39.
Suspect, 278, 279, 438. 442, 484.
Suspenderen, 68. 95, 100, 353.
Suspens, 46, 156.
Suspensie, 75, 96,97,99—101,196.

200, 501, 515.
Suspicie de fuga, 138.
Suslens, 109.
Taal (Chinesche), 435, 449.

• (inlandsche), 77.
• (Maleische), 106.
• (Nederlandsche), 435.
. (Portugesche), 106.

Tabak. 268, 518.
Talel, 351. 535, 570.
Ta-lak, 429, 431.
Tali. 416.
Tamboer, 295, 515.
Tandil, 374.
Tantum, 409. 431.
Tap-huis. 582.

• -nering, 564. 567.
. -pen, 30. 563. 564, 582.
• -per, 563—567.

Tardance, 476.

Tarwe, 465.
Taverne. 30.
Tax. 117. 388, 540.
Taxaleur, 263. 300. 546.
Taxatie, 81. 143,144,184. 263. 278.

332, 341. 379, 390, 588. 589.
Taxeren. 89, 91, 101,130,149,343,

550.
Taxatie-briefje, 551.
Teeken, 453. 559. 563.

van distinctie, 409.
Teekenen, 33, 240. 328, 330, 333.

335. 339.
voor ontvangst, 285.

Teer-kosten, 340.
Tegenspraak, 49, 364.
Tehuisreis. 167, 169, 592.
Tellen. 399, 537.
Tempel, 32, 448.

■ (Chinesche), 245.
Termineren (processen), 98.
Termijn. 21. 51. 92. 93. 96-98.

134, 135. 140.151.205.305,318,
337—339, 347. 362, 364.

Testament, 15. 20, 21, 104. 106—
110. 115, 209, 212-

214, 219,232,233,259,
273, 274,313,314, 329,
345,350-352,358,404,
407. 586.
(besloten), 107, 212.
(mutueel), 113.
(nuncupatief), 107.

Testateur. 20, 107—110. 113, 214,
232, 273. 278. 313. 314. 379.

Testatrice, 20, 107—110, 232.
Testeren, 589.
Thee, 156. 372.

i -handel. 156.
Tienden. 365.
Timmeragie, 40. 246, 330,344, 365,

547—549.
Timmeren, 547.
Timmerman. 241, 465, 473.
Tin, 120, 155—157, 397.
Tinnegieter, 552.
Tipar, 265.
Tjaing, 237.
Tjappen, 158, 162, 268, 468.
Tjapping, 484.
Toeêigenen (zich), 323.
Toegang, 255, 524.
Toeluisteren, 67.
Toembak, 546.
Toemenggoeng, 302, 468.
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Toenaam. 78, 135.
Toestemming. 86, 280, 576.
Toetsen, 450, 452.
Toezets, 457.
Toezicht (dagelijksch), 369.
Togt, 494.
Tol, 52. 174, 242, 245, 246, 365,

528.
. -huis, 172, 487, 525.

Tolk (gezworen), 73, 77.
Ton, 486.
Toneel-spel, 448.
Tong, 357.
Tonnen-geld, 525.
Toom, 189, 582.
Toonbank, 398.
Toorts, 196.
Topbaan, 268, 582, 583.
Toppen, 583.
Tortura (sub), 330.
Tortureren, 357, 575.
Tortuur, 124.
Tour, 506.
Touw, 173, 176, 189, 487, 491,

553.
-werk, 172, 471.

Tractement, 233.
Tracteren (melaatschen), 382.
Traductie, 100.
Trafiquant (particulier), 158.
Traineren (processen), 100.
Tramperen in smokkelhandel, 158.
Transactie, 129, 130, 331.
Transgresseur 125.
Transgressie, 250.
Translateren, 449.
Translateur (Chineesch), 435.
Transport. 41. 110. 111. 113. 120,

316, 317, 573.
verleenen, 163.
-biief, 43, 44.
-geld, 591, 592.

Transportabel (niet), 374.
Transporteren, 258, 259, 365, 502,

574.
Treden op brandspuit-slangen. 478.
Trck-paard, 481, 482.
Trepanering, 389.
Tripang, 175.
Tripliek. 133.
Triumpbanl. 146. 148—150.
Trom, 194, 509. 512. 521.

. -pet, 194, 512. 518.
• -petier, 295, 515, 518.

Tronk, 52.

Tros, 471.
Trouw (kwade). 441. 588.

• -belofte, 83, 85, 87, 88.
• -brief. 352.

Trouwen, 14. 83—85. 87, 88, 277.
280. 306, 307, 377, 402, 403,
410. 410. 431. 445.

Trijp, 570.
Tuchteling, 387—389.
Tuchthuis, 187, 188.
Tuin. 12. 53, 167. 191, 193. 205,

243- 245. 252, 254. 250, 261,
266. 289, 290.311.344.354.
359. 505. 535, 562,569,586.
-huis, 255.
-schendeiij, 188.

Tuischen, 370.
Tumult, 513.
Turba, 416.
Tussciien-dek. 63.
Tulele, 280.
Tweegevecht, 199.Twist'. 386, 560.
Twijfel, 325.
Tijd (periculeuse). 511.

i (verbonden), 201, 202.
. -korting, 80, 370.

Tijger, 262.
Dilbedingen (gemeenschap van goe-

deren), 403.
Uitbreken, 78, 79.
Uitdagen, 197, 199.
Uitdager, 198.
Uitgaaf (dagelijksche), 280.
Uilgaan, 370, '382.
Uitgaven, 376.
Uitgeven, 397, 398.
Uitgraven, 261.
Uithalen, 262, 485.
Uitkappen, 455, 456.
Uitkeeren, 107, 379.
Uitknopen (zijn wacht), 509.
Uitkooper, 3/9.
Uiüandig, 226, 227.
Uitlegger, 270.
Uitmeten (drank), 563.
Uitmoddenng, 40.
Uitmonsleren, 374, 375.
Uitreis, 165, 327.
Uitrekenen (taxatie-briefje), 550.
Uitroepen (dag van vergaderen). 518.
Uitrukken (suiker-riet, enz), 189.
Uitschieten voor de raadkamer, 70.
Uitsluiten, 209, 272.
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Uitsluiting, 107, 108.
Uitspraak, 121, 305. 306, 333, 346,

347, 428.
(arbitrale). 331.

• van goede mannen, 129,
130.

uitstel, 45. 46. 224, 571.
Uitvaren, 3(30.
Uitvoer. 155. 158. 175.
Uitvoeren, 55, 179, 265, 573.
Uitzet, 377.
uitzetten (geld), 42,43,225.226.274.

(schildwacht), 511.
Uitzetting van geld. 223. 399. 400.
Uitzicht, 550.
Uilzoetelen, 570.
Ulceratie, 374.
Uso (a), 154. 156. 183, 394.
Usus (ad pios), 259.
Vaandel, 509.
Vaandrig, 54. 295. 480, 483, 505,

507, 508, 513, 521, 565.
(inlandsch), 303.

Vaarplaats, 261.
Vaart (burger-), 168.

. fdoode), 244.
(particuliere), 160.
(verboden), 16, 154.

• (vrije), 154. *

Vaartuig (burger), 170. 179, 181,
531, 532.
(particulier), 487, 489.

Vaatwerk, 461, 466. 554.
Vacatie, 76, 103. 331, 335, 336,

340, 346, 352.
-dag, 451.
-geld, 89, 275, 352.

Vacature, 73.
Vaceren, 159, 330—332, 335, 340,

344, 434. 499, 551.
Vader, 14. 35, 86, 212. 213, 215—

220, 383, 404—406. 408,
412, 420,422,423.425,481.
-land, 591, 592.
-loos, 216.

Vagebond, 58, 439, 580.
Vagebonderen, 204. 490. 586.
Val van een bru;,', 245.
Valideren (schuld-post), 326.
Validiteit, 148.
Valschheid, 118.
Vangen, 64, 65.
Varen, 493.
Varken, 189, 190.

Varken (wild), 262.
Vastleggen (huurwagens), 485.

• -maken (vaartuig), 487.
■ -sluiten (slaven), 575.

Vechten, 58, 89. 137. 196. 198,
329. 334, 568. 584.

Vee. 190-192. 268. 571.
Veegsel, 269, 562.
Veerman, 384. 386.
Vegen, 81.
Veilig, 53.
Vel, 468.

• (imperiaal), 356.
Veld. 534.

■ -dienstbaarheid, 42.
• -schans. 266.

Venia aetatis, 216, 288, 289.
. agendi, 126. 288. 290.

Vendu-boek, 259. 331.
• -geld, 332. 333. 536, 537.
■ -nouder, 55, 257.
• -loon, 222, 541.
■ -meester, 44. 55. 71.181. 222.

257. 273. 327. 460. 480. 535
540. 541. 567. 571, 588.

• -penningen, 210,211,233,273,
326. 353.

. -rol, 351.
■ -salaris. 210. 211, 336, 332.

Vendutie, 44. 150. 181. 273, 332.
351. 535—538. 579.
(publieke), 55.71.72.74,

222, 257, 326, 366.
Venduceren (losse, genamptiseerde

goederen), 332.
Venster, 371. 548. 550.
Ventileren ter rolle, 89.
Veraliëneren, 139. 173. 176. 178,

269. 275. 539. 572. 574.
Veranderen (de wet), 509.
Verantwoordelijk. 411, 536.
Verantwoorden, 277. 373. 508, 515,

529. 587.
Verantwoording, 285.
Verbaal. 331.
Verband, 74, 201, 240, 258, 275.

297, 363, 383, 389.
(generaal), 367.
(legaal), 366, 368.
(2«), 291. 295, 296.
-brief. 43. 72. 240.
-schrift, 128, 414. 448.

Verbannen. 30, 197, 330. 510, 514,
565, 569.

Verbergen, 323. 401. 577.



ZAAK-REGISTER.642

Verbetering van gage. '291.
Verbeurd verklaren (steenen, pannen

en kalki. 544.
Verbeuren (gage), 592.
Verbinden (gekwetsten). 389.
Verbintenis, 586.
Verblijf. 412, 440.

(vast), 383.
Verblijven te Batavia, 523.
Verbod. 109, 110.
\ erbranden, 24!'.. 402
Verbussen. 400
Verdacht, 381.
Verdeeling, .'i. r>o.
\ erdieping, 550.
Verdoen (zich). 350.
Verdronken. 390. 392.
Verduisteren. 138. 335.
Vereffenen (nalatenschap), 282
Vergaderen, 369. 517. 518.
Vergadering, 376. 429.

houden, 238.
Vergader-kamer, 277. 280.

-plaats. 517. 518.
Vergift, 178.
Verglaasd, 545.
Vergoeden. 101. 230.
Vergoeding, 322. 323. 369
v ergrüp, 554.
Vergrijpen (zich), 576.
Vergulden, 481.
Vernaai zoeken. .167.
\ erhalen, 230.
Verhoogen. 254.
Verhuizen, 445, 557.
Verhuizing, 218.
Verhuren, 251, 256. 485. 497. 567.

569. 570.
(zich). 492.

Verhuurder. 409.
Verhuurster, 300.
Verhypothekeren. 141. 220. 222.264.
Verhypothekering, 310.
Verificatie. 128.
Verifiëren, 130, 323. 361.
Verkoop. 41. 43.
Verkoopen. 567. 570. 572, 580. 583.

(in het openhaal). 147.Verkooper, 44, 539. 540. 542. 567.
572. 574.

Verkooping, 257. 319, 536.
egtelyke), 537.

(openbare). 538. 540.
541

Verkooping fpublieke), 143 4(i().
567, 570.

Verkoop-prijs, 259, 491.
Verkorten. '21G. 229. 382. 380,415.

535.
Verkwisten, 385.
Verlaten (vasl goed), 260.
Verleiden (volk). 264.
Verleiding, 191.
Verlof, 62, 187. 256. 508.

• -briefje. 513, 514.
Verloopen (zich), 513.
Vermaken. 113. 260. 379. 548.
Vermaking, 258.
Vermengen (zich onder andere na-

tiën). 412.
Vermenging, 87. 428.
Verminkt, '276, 587.
Vermissen (een absent persoon), 205.
Vermogen van een gescheiden man.

417.
Vermogend. 277. 392.
Vermoord, 390. 392.
Vermunting, 449.
Vernielen (gewas), 189.
Vernietigen (een knop). 580.
Vernieuwen, 256. 548, 549.
Vernieuwing van de wet, 209.
Vernissen, 570.
Verongelukken van een schip, 171.
Verontschuldiging (wettige), 506.
Verorberen in hel Meeren logement,

570.
Verouderen van brieven, aan

toebehoorende, 217.
Verovering (Ratavia's), 39.
Verpachten (tollen), 246
Verpachting, 523.
Verpanden, 141. 264. 583.
Verpanding. 114. 400. 581.
Verplaatsen (zieken), 373.
Verraad. 195.
Verruilen (Comp» equipage-goederen I
Verscheuren (zegels), 320.
Verschil, 429. '

Verschooning, 3(3.
Verschot, 91. 101. 102. 130. 324.

337, 361. 570. 579.
Versnapering. 194.
Verspoeling. 254.
Verstek. 14. 69. 98. 127. 133 135

361.
Verstekeling, 177, 201.
Versterf, 42, 116, 274. 437.
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Versterfregt, 271, 404.
Verstoppen (rivier). 24fi.
Verstrekking, 47. 372.
Vcrleering. 34J.
Vertimmeren, 488. 41)7
Vertimmering, 254, 550.
Vertoef, 571.
Vertolken, 77.
Vertolking, 106.
Vertollen, 157. 173
Vertelling. 174.
Verloonen, 411. 412.
Vertreden (gewas), 189.
Vertrek. 74. 116. 132, 230. 260,

270.
(apart), 371.
-ken. 39. 109. 201. 403.

411. 414. 434. 136. 443, 513.
514.

Vervalschen (geld), 186.
Ververschen (hed-stroo), 373.
Ververscbingen, 164.
Vervoer. 156.
Vervoeren, 191. 279. 435.
Vervolgen (judiciëelc aden), 339.

uiden. 116. 191, 215. 217.
257. 327. 491.

Verwachting van een lidei-commis,
109.

Verwarring, 458.
Verweerder, 35, 119. 123. 533.
Verwekken (kinderen). 580.
Verwisselen (prauw). 491.
Verwijderen (zich), 435.
Verzaken (zijn geloof). 574.
Verzegelen, '231. 335. 536.
Verzegeling, 345.
Verzender, 156. 173, 398.
Verzending naar Nederland, 124.
Verzetten (de wet). 387.
Verzilveren, 481.
Verzoek, 305. 328, 333.
Verzoeken (werkwoord), 135.
Verzoening, 429.
Verzuim, '37. 14. 78. 79, 97. 104.

105. 239. 326. 328. 329, 339.
381. 416. 478. 492. 544.

Verzwering, 392.
Verzwijgen, 157. 323. 448. 516. 557.

566.
(goederen), 213.

Verzwijging, 179.
Vexeren (melaalschen), 382.
Vice-president Boedelmeesteren, 280.

Heemraden, 237.

Vice-president Schepenen, 39, 40.
506.

■ -versa. 210.
Vierschaar. 305.
Vigileren tegen vagebondage, 204.
Vilipendeur. 193.
Vingers (door de) zien. 387. 515.
Violeren (arreslV 140.
Visch. 488, 529.

. -markt, 300.
Visscher. 164. 194. 308. 415. 486.

488, 503.
\ isscherii (Krawangsche), 244.
Visie. 101, 335, 336. 347.

nemen, 462.
Visitateur, 385.

-generaal, 292.
(2«) der soldijen, 328.

Visitatie, 21. 50. 155,330,331,344.
383. 385. 390. 393, 413, 517.

Visite. 63. 344. 354. 370, 389,
392. 486. 478.
-kantoor. 293.

Visiteren, 46,52.104.115.164.178
181, 326. 380, 391. 465. 467.
507, 518. 524. 544. 550. 554.

Vittëren (zegels). 320.
Vlag. 52. 175.

• (onder de). 203.
Vleugel van een brug, 40.
Vloeken. 370. 386, 510.
Vloersteen, 543. 545.
Vloei, 64. 145.
Vlot, 244. 248. 249. 488.
Vluchteling. 579.
Voedsel, 431.
Voegen (zich), 52, 101, 184
Voet (onder den) stoten, 54, 58, 194.

■ (te). 373.
Voeten (op vrije), 125.
Voetganger, 245, 266.

■ -pad, 242. 560.
• -<taps. 582.
• -stoots, 538.
■ -zand. 13.

Vogelnestjes, 175.
Voldingen van /aken legen den of-

ficier van justitie. 339.
Voldoen (den Irininpliantl. 148.
Volk (kwaad'. 51. 194.
Volmagtschap, 223, 260.
Vonnis, 14.66.90.99.122.125. 137.

138. 116. 148. 149. 196. 190."206,
207. 210. 227.228.258.305.306,
324, 338, 349,363,368.
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Vonnis (civiel). 151.
(crimineel), 33. 151.
(verjaard). 129.
-sen, 121.

Voogd. 19, 44, 86. 107. 109. 150.
213. 216-221. 227. 228. 232,
282. 314. 317. 539

Vooffdes. 86, 220.
(toeziende), 220.

Voogdij, 216. 217. 219-221. 539.
Voordeel, 104.

• -deur. 445. 461.
• -dochter, 84.
• -dragen (iemand als deurwaar-

der), 73
• -huis, 453.
■ -kennis, 158. 585.
■ -lezen, 106. 332. 373, 389.
• -lezer, 386.
■ -looper, 409.

■ -ouders, 517.
• -presentatie, 540, 542.
• -schijn (te) komen, 367. 411.
• -stad. 54. 57, 192, 499.

Voorthelpen (gevluchte slaven). 574.
■ -teeling, 467.
• -vluchtig. 200.

Voorwaarden (huwelijksche), 113,
312. 313, 346.

Voorwendsel. 102. 495.
Voorzaal. 516.
Voorzigtigheid, 240, 275.
Voorzingen (psalmen). 373.
Voor-zoon, 84.
Vorm, 543. 552, 554.
Vorst-pan, 545.
Voteren (met briefjes). 35.
Votum, 33, 500.
Vraagpunt, 334.
Vracht, 343, 344. 494.

(op), 156.
•loon, 496.
-vrij, 386.

Vrede, 505.
Vredestipl, 510.
Vreemdeling. 49, 53. 87, 111, 119.

120. 139, 163, 177.
409. 411. 487, 520.
524. 538. 558, 559.
568. 570, 572.
(Europeesch),los,lo6,

112, 523. 509.
Vriend, 125,212-214,216,218,219,

225, 227. 274,381,386,413.415.
416. 429. 540,542.

Vriend (collatcrale), 405.
» (overleden), 505.

-schap. 104.
Vroedvrouw, 122. 571.
Vrouw. 84. 113. 141, 164. 179.

201. 211. 212. 216. 220.
259. 274. 275. 382. 388.
403. 413. 417-420.422—
425. 428-431. 571.
(eerbare), 18G.
(gehuwde), 187.
hnlandsche), 415.
(verlatene), 280.
(zwangere), 56.

Vrouwspersoon, 377.
Vrucht, 109. 188. 191. 226. 262.

275. 365. 372. 379. 403,
571, 588.
-boom. 188.

Vruchten van het bewijs, 217. 219.
Vruchtgebruik, 312.

-gebruiker, 260.
Vrijage, 427.

.'-boek. 358.

. -brief. 41. 111. 112. 301. 506.
■ -dom, 121. 273. 515. 588. 589.

■ (burger), 301. 520.
• -pegevene. 188. 589.
• -gemaakte, 588.

-'even. 273, 277. 588.
■ -gever. 379. 587-590
■ -geving. 112. 587.
■ -heid. 568.

■ fsLands), 120.
• van straf, 192.

(in) stellen, 570
-knopen. 588.

(zich), 507.
■ -kooping, 112, 380. 588.
• -man, (il. 589.
• -werker. 196.

Vuiligheid, 81. 504.
Vuilnis. 267. 269. 270, 516, 562.

bali, 385.
-vaartuig. 562

Vuist. 197.
■ -slag, 52.

Vuur, 78. 252.
Vuuren op iemand, 524.
Vuursteen, 518.

• -werk, 195.
• -werker. 295.

Vijand. 202, 381.
Waag. 556.
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Waag-geld. 528.
■ -gewicht, 157.
• -meester. 300. 556.

Waakloon, 357.
Waar (Chinesche), 175. 176.

(constimpliblfi), 448.
(eetbare), 142, 529.
(gesloken). 144. 145.
(verboden), 144.

Waard, 22. 208. 563-565.
Waarde, 173. 184. 275, 414, 581,

583, 587.
(getaxeerde), 222.

Waarschuwen (testaiem). 10!)
(partijen), 343.

Waarschuwing, 582.
Wacht, 271. 371, 489, 507 -510,

564.
en tocht, 514.
houden, 58, 513.
-huis. 478.
-klok. 510.
-meester, 295. 505, 507.

508. 513-516,
519. 521.
(burger), 301.

-volk. 479.
• -7 11k fj

Wapen. 30.' 200.243. 245,410,481.
482. 484. 485.
-pacht. 391. 481. 482.484.
-verhuurder, 480, 482.484.

485.
Wajang. 448.

. -pacht. 277.
Waken. 371. 515.
Wal, 254. 549.

(aan) komen. 524.
» zetten, 438, 497.

(op den) halen, 488.
Wangkang. 487.
Wapen. 75. 139,239.484.557.562.

van Batavia. 54.
Wapenen (onder de) zijn. 566.
Wapenkamer (CompB). 479.

-gezel. 479.
Wapen-kreet. 509. 512.
Warong. 266.
Was. 469.

■ (groene). 177.
■ -schen (buflels), 249.

■ (zich). 189.
Water. 267. 372. 461. 524. 548.

(brak). 373.
■ (laag), 40.

Water (sierk). 186.
fop) en brood, 510.

. (ie) en rijst, 187. 197, 371.
382. 389!
-Bscaal. 32. 46-48, 52,57,
58. 61. 104. 179—181.184.
203, 294. 479. 532. 591.
-pang, 563.
■leiding, 246, 289, 290.
-loop. 267.
-lozing. 247.
-plaats. 241, 271.

■ -slang, 469. 471, 478.
Wed (paarden-). 189.
Wedde, 391, 567.
Weduwe, 74. 75. 84. 85, 87, 109.

120, 186. 220. 231. 240.271. 275.
280. 321, 360,408.442.479,481.

Weduwnaar, 85.
Weer (zich te) stellen. 580.

en wind. 496.
■ -keer 471

Wees. 120.209,213-218.221.223-
228, 273, 379.

• (onbekende), 226.
■ -boek, 212, 214. 216. 217.
. -kamer. 19,20.82, 212. 214—

216. 300, 306. 314. 546.
-kind. 212, 539.

• -meesteren, 18. 19. 21. 102.
107—110. 131.
209. 282. 287.
288. 299, 306.
325, 353, 357.
480. 506. 546.
-kennis. 310,350.

Weg. 42. 240, 242-245, 255.261.
269. 414. 534. 582.
(genieene), 562, 563.
(ongeoorloofde), 370.

• ('s lleeren), 53, 57, 188,190.
191. 193. 195,241,243,246.262,

263, 266. 433.465,504,534.561.
562, 585.

Wogen (werkwoord), 399, 551.
Weggeven door melaatschen), 385.

■ -kappen, 243.
■ -loopen, 168, 171. 202, 576.
■ -looper, 200, 201.
• -nemen (vruchten). 386.

Weiden (werkwoord), 190.
Welstand, 385.
Welvaren v/d Comp'. ?>7.
Werk-baas, 297, 480.

■ -lieden. 548.
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Werkplaats. 453.
Werpen, 267, 562.
Werving, 112.
West-moeson, 243.
Wet Godes, 83

(Ambonsche). 136.
• (civiele), 417
. (Keizerlijke), 407, 590.

(permanente), 67.
(sumptuaire), 479.
-boek (Mahomedaansch), 418.

• -houder, 270.
-tigheid, 417.

Weverij, 400.
Wiel, 481. 570.
Wil (eigen), 83.

■ (uiterste), 104, 107—110, 212.
271, 273, 279. 319, 329, 372.
404. 407, 586, 587. 590.

■ -lekeur. 492.
Windsel, 389.
Winkel, 30. 171.191.389,391,453,

466, 554.
Winkelier, 551, 552, 554.
Winst (halve), 223.
Wip, 124
Wissel, 109. 228, 345. 539.
Wond, 198, 389.
Woonplaats. 96, 147, 168.211.215.

411, 433, 437, 477. 506.
Woord (Gods), 373,

(injurieus), 96.
(schandaleus), 370, 510.

Wijk. 40. 41.65,199.434,478.512.
(inlandsche), 534.

Wijken (werkwoord), 582.
Wijkmeester, 199, 255,269,380,478.

482, 483, 557.
(Chineesch), 447.

Wijn, 80, 156, 178, 510. 529.566.
(bedorven). 538.

IJk. 69, 551, 553, 555.
IJken. 545. 552, 554.
IJk-geld, 68. 552, 554.
• -meester, 300, 542. 543. 551.

Ulhoofdigheid. 21.
IJzer, 154.
IJzers (in de), 575. 584.

Zaai-land. 189.
Zaak (civile), 32. 40, 137. 533.534.

(crimincele), 35.
. (gemengde). 61. 64. 65. llfl.

(huisselijke), 533, 534.

Zaak (illiquide), 91, 130, 338, 341.
• (kerkelijke), 13, 29, 30.

■ (liquide), 91, 338, 341.
(nationale), 568.
(particuliereV 122.

Zaaijen, 265.
Zagen. 549.
Zak. 336.

• -je (kerken-), 386.
Zamenleving (burgerlijke']. 432.

■ -rotten, 584.
-rotting, 194.

• -spannen, 448, 580.
• -woning. 403, 417.

Zand, 494. 501. 544.
Zee, 244, 486, 489.

■ -brief. 177. 308.
• -kaart. 176. 190.
■ -officier, 187, 196.
■ -rover, 186.
■ -vaart. 120. 297, 298. 327, 373.

436.
■ -varende. 168, 196, 202, 203.

301. 439. 443. 440.
500.
(Moorsch), 207. 374.

Zegel, 36. 41. 156. 181. 231, 232.
337,440.441. 526-528.555.

> (groot), 177.
■ klein), 283.
• (verklad); 286.
• -geld, 284. 287, 298. 304.

334, 346, 352, 358.
-regt, 316.

Zeil, 172. 342, 351, 491, 502, 535.
. -doek, 172, 373. 376. 469.
• -maker. 473.
• -reed, 169.

Ziek. 369. 371, 372.390-392.497.
509.

Zieken-huis 21, 369.
• -oppasser, 21.
. -vader, 371—374.

Ziekte. 52. 67. 85. 249. 256, 324.
325. 361, 364. 378, 382.
383, 388, 441. 476. 493.
589, 592.
(kwade), 428.
(vallende), 586.
vuile), 392.

Ziften .kalk), 544.
Zilver. 141, 212. 300. 449. 452. 453.

456-458. 540.
-draad, 155.

. -smid. 449. 450, 453.
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Zilverwerk, 400, 450, 451.
Zingen, 208.
Zinken. 488.
Zinkput. 270, 560. 561.
Zitplaats, 402.

• -stijger. 270, 288, 290.
■ -ten van Beemraden, 238.

Zon (opgaande). 239. 484.
. -dag. 30.

Zons-ondergang, 523, 524. 504, 584.
Zoon. 35, 84. 188. 218. 408. 409,

418—420, 422—425, 427.
Zout, 79, 268, 552
Zuiger, 469.
Zuiveren, 243, 244.

Zuster, 84. 80, 403—407, 422.423
42G.

. (halve), 378, 379.404—407.

. -ling, 407.
Zwagerschap, 85.
Zwak, 374.
Zwanger, 430.
Zwarün, 87.
Zwavel. 172.
Zweren, 153, 370. 38ü, 510.
Zwerver, 412, 580.
Zijde, 158.
Zijd-gewcer, 54, 507, 508.

■ -maagschap, 83.
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