


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 personen te drinken, zonder tot vermaning van den waard ofwaardin hunlieder messen of geweer te leveren in handen vandie, om bij dezelve weggelegd en bewaard te worden tot dentijd toe, dat de samenkomst gescheiden zal worden. Met expresbevel, dat de voorschreven waard of waardin ook gehouiden zalzijn, terstond na de inkomst van dezelve personen hulliedergeweer af te eischen en zoo iemand daarin bevonden wierde,onwillig te zijn, zal daaraan verbeuren een boete van tien pon-den ; en indien hij bevonden werd tegen iemand in arren moedehet geweer te trekken, 20 ponden. Kwetst hij iemand, twintigponden; en in zooverre hij een verholen geweer trekt, inge-lijks twintig ponden en daarenboven nog wijder gecorrigeerdte worden naar gelegenheid van het delict. En indien de waardof waardin den afeisch van het geweer niet deed, zal in dat ge-val van ieder persoon verbeuren tien ponden en bovendien indrie

maanden niet mogen tappen, noch gasten zetten en zal ookde waard of waardin gehouden zijn binnen drie dagen na de ge-schiedenis van eenige vechterij of weigering van het overleve-ren van het geweer als voren den officier aldaar denuntieerenhetgeen ten hunnen huize dienaangaande geschied zal zijn oppeene van te verbeuren twee ponden van ieder persoon, die zijniet zullen hebben aangebracht, opdat alzoo het kwaad aan dendag gebracht zijnde, de overtreders gestraft mogen wordenvolgens en vermogens deze ordonnantie, behoudens dat demaaltijden in de voorzeide vergaderingen of personen zullenhebben en gebruiken mogen hun broodmessen alleenlijk en lan-ger niet, maar zullen dan wederom geleverd worden als te vo-ren. En bij al dien daar eenige vechterijen worden gemaakt ofaangesteld gedurende den voorzeiden maaltijd zal men ookA'erbeuren al zulke boeten en breuken als hiervoren verhaald. En zoo iemand eenig ander instrument van wapenen op eenander

trekt of velt, diezelve zal ook verbeuren een boete vantien ponden, 't zij waar het geschiede. Dat ook voorts van nuvoortaan alleen degenen, die in de Jurisdictie in een bedrijve, alsboven (gezegd is), gekwetst zullen worden, terstond, eer hunbij eenigen chirurgijn, meesteren of anderen personen door lastof raad van dezelve of van den gekwetste zelven, wie die we-zen mocht, die tweede pleister gelegd worden, zich zullen ver-toonen aan den Officier (Baljuw) van de Loosdrecht voor-noemd en hun wonden laten schouwen, op de verbeurte vantien ponden bij degene, die contrarie zal gedaan hebben. Dat



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 mede de gekwetste zal gehouden zijn, te releveeren dengene diehem de kwetsuur gegeven heeft, op een boete van tien ponden,alles tot veertig grooten Vlaamsch (elk pond gerekend) of an-ders bij eede expurgeeren zal, niet te weten, wie hem de kwet-sure heeft gegeven. Interdiceerende voorts op gelijke boete dechirurgijns, meesteren of andere personen bij henzelven ofdoor hun lieder bevel of raad als voorzeid is, iemand de tweedepleister te leggen, voor en aleer hunlieden zal zijn gebleeken,dat de officier voornoemd die voorschreven wonden geschouwdzal hebben. Alle die voorzeide breuken te appliceeren ten pro-fijte van den officier van de plaats en Jurisdictie voornoemd.En opdat niemand binnen de Jurisdictie van de Loosdrecht vandeze tegenwoordige ordonnantie eenige ignorantie zoude pre-tendeeren, lasten en bevelen wij den eersten deurwaarder, hier-op verzocht van wege de hooge overheid,

dezelve ordonnantiein den bedrijve van de Loosdrecht, ten verzoeke van den offi-cier en ter plaatse, waar men gewoon is publicatie te doen,openbaar voor den volke te publiceeren; ordonneerende eeniegelijk, zich naar den inhoud van die te reguleeren, op debreuken en poenen, daarin begrepen; van hetwelk te doen wijdenzelven deurwaarder geven volkomen macht, autoriteit enbizonder bevel. Gegeven in 's-Gravenhage onder het zegel van Justitie, in denvorm van plakkaat hieronder afgedrukt, den vijftienden Junianno zestienhonderd en zeven, en was geteekend A. DUYK. Deze verordening kwam dus hierop neer, dat ieder die in deherberg kwam, verplicht was z'n wapenen af te geven aan denwaard of waardin, die ze bewaarde tot men de herberg verliet.De waardfinl had zelfs het recht dit te eischen. Deed men het«iet, dan mocht in drie maanden niet getapt worden en werdenal de personen, die zich in de herberg bevonden, beboet. Dewaard of de waardin zorgden er daarom

wel voor, tijdig dewapens in te nemen, op gevaar af anders hun klanten kwijt teraken. Werd een vechtpartij niet aangegeven, de waard(in) moester voor boeten!! En dan was er nog een eigenaardige maatregel bij. Wordttegenwoordig iemand gekwetst, hetzij met een mes gestoken ofanderszins, dan haalt men zoo spoedig mogelijk den dokter.






