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Carel bij der gratie Gods, coninck van
Castilien, van Leon, van Arragon, van
beyde de Sicilien, van Hierusalem, van
Portugael, van Navarre, van Granade,
van Toleden, van Valencien, van
Gallicien, van Maillorken, van Sevilien,
van Sardimen, van Cordube, van
Corsycke, van Murcie, van Jaen, van de
Algarben, van Algezire 2, van Gibraltar,
van de eylanden van Canarien, van
Indien soo orientale als occidentale, van
de eylanden ende vaste landen der zee
oceane, aertzhertogh van Oostenrijck,
hertog van Burgundien, van Lothryck,
van Brabant, van Limburgh, van Luxembourgh, van Gelre ende van Milanen,
grave van Habsbourgh, van Vlaenderen, van Artois, van Burgondien, palsgrave
van Thirol, van Henegouwe ende van Namen, prince van Swave 3, marckgrave des
H. Rijcx van Roomen 4, heere van Salins 5 ende van Mechelen, dominateur in Asie
ende Africken:
Alsoo wij in ervaringe comen, dat in leensaele der stadt ende landt van Weert,
Nederweert ende Wessem, resorterende onder onsen leenhove des vorstendombs
Gelre, daervan die voorsz. stadt ende landt te leen wordt gehouden, merckelijk
wordt geexcedeert in de gerechtigheden die daer worden gevoordert van parthijen,
die hun recht voor denselven leensaele comme te vervolgen, soo verre dat een yder
daervan eenen schroom is hebbende ende liever sijn recht soude laeten verlooren
gaen als hem aen sulcke groote oncosten t’onderwerpen, soo ist dat wij om daer in
te versien bij deliberatie van onse seer lieve ende getrouwe die cancellier ende
raeden van onsen voorsz. vorstendomb Gelre, mede componerende onsen
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souverainen leenhove aldaer hebben geordonneert ende gestatueert dat voort’
toecommende in der voorsz. leensaele der stadt en heerlijckheyt Weert,
Nederweert ende Wessem geene andere gerechtigheden van parthijen aldaer hun
recht vervolgende ende sullen worden gevordert of betaelt als die naervolgende:
Eerstelijck aen den stadhouder van den voorsz. leensaele
Voor de ordonnantie tot het vergaederen van de leensaele ende
citeren 6 van partijen, tesaemen
Voort’verleenen van arrest 7 op de leengoederen ofte gereyde 8 daer op sijnde

12 stuyvers
12 stuyvers

Voor eene ordonnantie tot citatie van getuygen t’zij veel oft weynigh

12 stuyvers

Voor ieder comparitie in de vergaederinge van den leensaele binnen die plaetse
sijner resistentie
Buyten deselve plaetse voor ieder uyre soo van gaen, wederkeeren als
noodtwendigh verblijff

1 gulden
12 stuyvers

In den verstaende nochtans dat die vergaederinge t’allen tijde voor den noen
sal worden opgeheven
Voor een beleyt oft besichtinghe der strijdige plaetse, insgelijcx voor ieder uyre
Voor t’intervenieren over een acte van beschud 9
Van een sententie ter executie te doen voor d’ordonnantie van sommatie
Voor de ordonnantie van pandinghe 10
Voort’inventariseren ende vercoopen van gereyde goederen op
leengoederen gevonden van ieder uyre als boven ieder ordonnantie

12 stuyvers
1 gulden
12 stuyvers
1 gulden
12 stuyverrs

Voor affixe van billetten ofte uytroepinge tot vercoopinge van gereyde oft
ongereyde goederen

12 stuyvers

Voor die comparitie op eenen sitdagh ende aensteecken der kertse binnen
die plaetse sijner residentie

1 gulden

Buyten deselve daerenboven van ieder uyre int’gaen ende wederkeere
Voor overdracht der vercochte goederen soo veel als van oudts gewoonelijck
is geweest ten opsichte der leengoederen

6
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12 stuyvers

Aen de leenmannen
Voor het passeren van eene procuratie 11 voor twee leenmannen ende
secretaris deselve leenmannen te samen

12 stuyvers

Voor een acte van beschudt ofte vernaederinge voor twee leenmannen insgelijcx 12 stuyvers
Voor die verweckinge van eenen arrest ofte comer voor twee leenmannen
ieder reyse 12 aen deselve leenmannen

12 stuyvers

Voor ieder comparitie 13 in de vergaederinge van den leensaele sal ieder leenman
hebben alle uyren inbegrepen het gaen ende commen

6 stuyvers

Voor het houden van een beleydt ofte besichtinge der strijdige plaetse
insgelijcx ieder leenman alle uyren

6 stuyvers

Voort’examineeren de getuygen verhooren onder eydt van gevert 14 ende
dergelijcke devoiren 15 ieder der twee leenmannen daer overstaende alle uyren

6 stuyvers

Aen den secretaris ofte grieffier binnen die plaetse sijner residentie
Voort’opstellen, munderen 16 ende registreren van eene volmacht
Voort’opstellen van eenen beslooten brief
Voor een acte van beschudt

12 stuyvers
8 stuyvers
12 stuyvers

Voor een appointement ofte ordonnantie gestelt bij forme van apostille 17

6 stuyvers

Voor een beleydt ende daervan aenteeckeninge te houden van ieder uyre
dat ’t selve heeft geduyrt daeronder begrepen t’gaen ende commen

9 stuyvers

Voor een arrest te prothocolleeren ofte aenteeckeninge daervan te houden

8 stuyvers

Voor ieder verweckinge van arrest ende daervan aenteeckeninge te houden

8 stuyvers

Voor ieder termijn ten prothocolle gedicteert van ieder partije op wiens
naeme versoeck ofte sustinue wort gedaen

6 stuyvers

Voor t’extract authentijcke uyt het prothocol van den gehouden termijn

6 stuyvers

Voor ieder decreet ofte ordonnantie op t’prothocol gegeven […] het extract
authentijcke daervan

9 stuyvers
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Voor copije van de overgegheven schrifturen, documenten ende stucken
van elck bladt houdende achtien regulen perfect geschreven

3 stuyvers

Voort’authentiseren van […..] document ofte instrument niet excederende
die […] eren

6 stuyvers

Ende excederende het voorsz. getal, voor ieder bladt boven deselve
ses bladeren […]
Voor een acte van cautie 18, eydt van geferdt, juramentum in litem 19 ende
dergelijcke eydelijcke verclaringe op te stellen, te registreren

1 stuyver
12 stuyvers

Voort’verhooren van getuygen ende hunne verclaringen met geschrift
te vervatten van ieder uyre die hij daertoe zal hebben besteedt

9 stuyvers

Voor de stemmen der leenmannen aen te teeckenen als daer sententie
wordt gegeven

12 stuyvers

Voort’lesen der acten als de saecken worden afgedaen van ieder uyre

9 stuyvers

Voor een interlocutair 20 vonnis te registreren ende twee authentijcke
dobbelen daervan te maecken

15 stuyvers

Voor een definitieve sententie mit twee dobbelen als voor
Voor een acte van taxe 21 te registreren ende twee dobbelen te maecken

1 gulden
15 stuyvers

Voor brieven van requisitoirien 22

8 stuyvers

Voort’maecken van inventaris van ieder uyre

9 stuyvers

Voor ieder sitdagh aldaer goederen bij subhastatie 23 worden vercoght

15 stuyvers

Einde reysende buyten die plaetse sijner residentie omt’ intervenieren
ende gerichtelijke vergaederinge van den leensaele voor ieder uyre
van gaen, verblijven ende keeren

9 stuyvers

Waermede alle andere particuliere gerechtigheden van devoiren binnen
voorsz. vergaederinge alsdan sullen commen te cesseren
Aen de procueur van de leensaele
Voor arrha 24
18

1 gulden 7 stuyvers

Akte van borgtocht, zodat men niet ten laste komt van de gemeente,
Schattingseed af te leggen door de benadeelde, dat de schade aan zijn goed door geweld ontstaan is en de
waarde van die schade.
20
Tussentijds of voorlopig.
21
Veelal vastellen van een aandeel.
22
Akte van eis of vordering.
23
Verkoop bij rechterlijk bevel.
24
Salaris.
19

Voort’instellen ende exhibitie 25 van een substantiele requeste
Voor eene iterative 26
Voor ieder termijn binnen de plaedtse hunner residentie
Buyten deselve hunne residentie van ieder uyre int’gaen ende
wederkeeren, alnoch
Voor productie der getuygen sooveel als voor eenen anderen termijn

12 stuyvers
9 stuyvers
12 stuyvers
8 stuyvers

Voort’instellen van een schrifture van elck bladt mettet gros 27 van
achthien regulen wel ende perfect geschreven

8 stuyvers

Voor de comparitie op een beleydt t’sij binnen of buyten die plaetse hunne
residentie van ieder uyre

8 stuyvers

Voort’arresteeren int’maecken van inventaris van de stucken van den
processe ieder uyre

8 stuyvers

Voor eene substantiele interlocutie sonder nochtans daerinne te begrijpen
degeene daerbij partijen worden gewesen tot accoort ofte saecken ten
advyse van rechtgeleerden

6 stuyvers

Voor eene sententie definitive bij aldien sijne parthije triumpheert

12 stuyvers

Voort’instellen ende grosseren van de declaratien van costen van elk bladt

6 stuyvers

Voort’instellen van diminutien 28 mettet gros van elck blad insgelijcx

6 stuyvers

Wel verstaende dat die gerechtigheyt voort gaen ende commen soo van
stadthouder, leenmannen, griffier als procureur sulcken worden verdeylt
hooftsgewijse tusschen alle de partijen die ten selven tijde aldaer dinckplichtigh
ende daer voor den procureur compareert.
Aen den leenboode
Voor die leenmannen te roepen tot die vergaederinghe van den leensaele
Voor ieder citatie van eene persoone binnen die plaetse sijner residentie
Van de citatie van meerdere persoonen binnen deselve plaetse
Buyten de plaetse sijner residentie van ieder uyre int’gaen ende keeren
Voor ieder citatie bij edict, publicatie ofte openbare uytroepinge ende
oppleckinghe van billetten te affigeren op de kerckdeure, raedthuys,
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12 stuyvers
5 stuyvers
10 stuyvers
5 stuyvers

poorten ofte andere plaetse daer men gewoon is publicatie te doen

10 stuyvers

Voor een arrest, commer, gebodt 29, pandinge ofte dergelijcke t’exploiteren
binnen de plaetse sijner residentie

5 stuyvers

Buyten de plaetse van ieder uyre als voor

5 stuyvers

Voor ieder verweckinge van arrest oft commer

5 stuyvers

Voor de comparitie ter tijde van de vergaedinghe van den leensaele

6 stuyvers

Voor citatie van getuygen binnen de plaetse als boven van ieder persoon

3 stuyvers

Buyten van ieder uyre als boven

5 stuyvers

Voor die proclamatie ofte uytroepinge van de ged. partije
Voor d’insinuatie 30 van eene ordonnantie, decreet oft vonnis binnen de
plaetse als vooren

1 ½ stuyver
5 stuyvers

Voor ieder sommatie oft pandinge in materie van executie binnen deselve plaetse 5 stuyvers
Buyten van ieder uyre

5 stuyvers

Voor elcken kerck-roep ende affixie ofte op-pleckinghe van billetten, als
wanneer eenige goederen bij pandinge, decreet, executie ofte oock
vrijwillighlijck worden verkocht

10 stuyvers

Voor de comparatie op den dagh als wanneer eenigh erffgoedt met de kertse
wordt verkocht binnen de plaetse sijner residentie

10 stuyvers

Buyten deselve van ieder uyre als voor van de uyre

5 stuyvers

Voor de verkoopinge van gereyde goederen bij pandinghe ofte andersints publyckelijck
mette stocken-slagh 31 sullen den bode ende opschrijver mede collecterende die
cooppenningen tesamen hebben den 20. penninck ende alsoo 5 van’t honderd, mits sij
gehouden sullen sijn ten volle te verantwoorden van de penningen daervan geprocedeert
ende te betaelen binnen den tijt van 14 dagen naer d’experatie van den termijn bij de
conditiën geprescribeert, ordonnerende dat het met gene voorsz. alle andere gerechtigheden
van dagement, articulen, conclusie, ordonnantie, copijen ende andere hoedanigh die souden
mogen wesen, sullen commen te cesseren.
Ende dat bovendyen gene saecken en sullen worden gesonden op advys van rechts-geleerde
als diegene die soodanigh sijn gedisponeert dat daerin waerschijnelijck definitivelijck kan
worden recht gedaen.
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Verkoop die geopend met een slag en die eindigde als een korte kaars doofde,
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Ende dat sulcx geschiedende die stucken van den processe behoorlijck gesloten sullen
worden, gedraeghen door den leenbode aen soodanige rechtsgeleerden, als men sal willen
consulteren ende oock wederom door den selven leenbode afgehaelt met het gegeven advys,
welcken leenbode voor salaris ende verteringe niet meer en sal genieten als des daeghs
1 gulden 10 stuyvers
Dat niettemin in cas den leensaele om gewichtighe redenen noodigh vindt iemandt anders
van hun corpus te senden om soodanigh advys te haelen dengenen die daer toe sal worden
gecommitteert.
Voor verteringhe ende vacatien boven die karre-vrachte als hij […] effectivelijck sal hebben
gebruyckt niet meer en sal worden goet gedaen als eenen rijcxdaalder des daeghs ende ten
hoogsten niet boven de vier daghen.
Dat daerenboven in cas van appel die stucken van de eerste instantie behoorlijck gesloten
sijnde, door niemandt anders en sullen worden overgebrocht als door den voorsz. leenbode,
waer aen daervoor sal worden betaelt des daeghs eenen gulden thien stuyvers als voor ende
niet boven twee dagen.
Dat ten opsichte vant’overbrengen der voorsz. acten geme andere gerechtigheden en sullen
worden gevoordert oft’ betaelt als voort’afschrijven derselver voor ieder bladt aen den leengreffier dry stuyvers ende voort’collationeeren ten overstaen van twee leenmannen aen
deselve tesaemen voor ieder uyre twaelf stuyvers ende aen den leen-greffier negen stuyvers.
Verclaerende dat in cas van exces ofte contraventie 32 tegens […] hierboven gestatueerde,
dengenen die deselve sal hebben gecommitteert, niet alleen gehouden en sal sijn te
restitueren aen partije geinteresseerden hetgeene hij te veel sal hebben, maer bovendien
worden gecondemneert in de amenden van vier dobbel desselfs, eenderden deel tot prouffijt
van den aenbrenger, het andere ten behoeve van den Heere van die plaetse ende het derde
t’onsen prouffijte ende dat boven d’arbitraele straffe naer gelegentheyt der saecke.
[…]

32

Overtreding.

