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vordering van eene fpoedige en
geregelde Orde van zodanige Boedels en Goederen, welke in deezc
Colonie onbeheerd zullen koomen
t : v a l l e n , en aldus ten gerieve zo
wel der goede Ingezeetencnalsder
Vreemdelingen, welke by de bek e r i n g deezer Boedels, eenig belaiig mogen hebben, nodig geoordeeld hebbende eene nieuwe W e e s Curateele- en onbeheerde BoedelsKamer deezer Cokonie op te rechten , met voorkennisfe en onder
approbatie van H u n Edele Groot
Achtbaare de Heeren Directeuren
en Regeerders van dezelve Colonie',
hebben goedgevonden voor de voor-:
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fchreve K a m e r , voor zo verre de
Onbeheerde Boedels en Goederen
aangaat, vast te (Vellen de navolgende inltructie, gelyk dezelve
vastgefteld word mits dezen:
Art. i .

I

T o t de DirecTie van deeze nieuwe W e e s - . Curateele en Onbeheerde Boedels Kamer zullen worden gecommitteerd , de tweede
Raadfiscaal, de twee Leden u i t
den Hove van politic en crimineele Justitie, die tot de Zaaken van
de Weeskamer zyngecommitteert,
de Raad en Boekhouder Generaal,
cn de twee oudfle Leeden uit het
H o f van Civïle Juftitie, geadfisteerd
door eenen Secretaris, welke Heeren gecommitteerdens beurtelings
van drie tot drie Maanden ter ver-*
gadering zullen prefideeren.
A r t , ft.
... , .

m

De Commisfie van den Raad fiscaal, en Raad- en Boekhouder G e neraal zal z y n permanent, die
van Gecommitteerdens uit het Hof
van

s
~ va» Politie zoo lang haar cómmïsfie tot de Wees-Kamer duurt, én
•die der oudfte Leeden uit het Hof
van Civtle Juftitie tot het uiteinde
; van haar Fundtie.
Art. 3.
De Perfoonen, welke door Hun
Edele Groot Achtbaare, de Heeren Diredteuren en Regeerders der
<: Colonie, ten getale van drie Curators van dceze Kamer zyn aan1: geileld zullen onder het toezigt
; en de ofders van Art. u gemelde
iGecommitteerdens, zig deDiredtie
en adminiftratie; mitsgaders debe1 redding en Vereffening van alle
I Boedels en Goederen in deeze Co;lonie onbeheerd vallendeaantrekiken ; ende wei zulks op zodanig jaarUvks Tradement, alshunby deezen
Hove by den aanvang haarer bediening is wordentoegelegt,en waarvan
elk vierendeel Jaars een vierde gedeelte uit de Casfa der modicquc
Lasten aan hun zal worden betaald , waar voor zy ten hunnen
kosten een ieder pro rato, van zyn
Tractement zullen moeten onderA 3
hou;
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houden een eerfte en ,een tweede
gefwoore Clcrcq, welke aan deeze
Hove voorgedragen en aldaar voor
aangenaam verklaart z y n d e den
Eed tot die Funótie ftaande zullen
afleggen, en voorts nog zódanige
verdere Clercquen en bediendens [
als zy noodig zullen vinden, met
welk Tradtement de Curators zig
zullen moeten vergenoegen fonder
ietwets hoe genaamt vcor hun feiven verders ten Laden der Boedels
te moogen Profiteeren, nog voor
eenigcSchryfloonen, Schryf behoeftens &c. te mogen rekenen; uitgezondert nogthans in Boedels van
merkelyken omflag en extenfie,
wanneeT zy zig aan Heeren Commisfarisfen mogen addresfeeren ten
einde tot het forteeren der Papieren en 't opmaaken van den Staat
des Boedels een bekwaam Boekhouder te mogen aanneemen onder genot van zodanig Salaris als
by Heeren Commisfarisfen na gelegenheid des Boedels en den om-^
flag van defelve zal worden geoordeelt te behooren.
t

Art. 4.

A r t . 4»

m

m
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D e invoegen voorfchreven\ aanteftellene Curators zuilen aivoor
rens de exercitie hunner bediening
te aanvaarden, afleg gen den, E e d
^daar toe ftaande, i n handen van
den Heer Gouverneur Generaal en
Raaden van P o l i t i e , en voor haare
goede en getrouwe Adminiftratie
fuflifante Cautie ftellen ter Somma
van / 5000 ieder.
i- •

A r t . £•
V o o r onbeheerde Boedels, en
Goederen zullen gehouden worden,
. i°. A l l e GoederenPerfoonenaangaande^ welke z i g uit deeze C a lonie koomen te abfenteeren fonder
1 iemand te hebben gemagtigt hunne
I Zaaken waar te neemen.
2 . Vafte Goederen aan buiten^
I landfche eigenaaren toe behoorend e , waar van de Administrateur
is koomen te overlyden of zig heeft
-geabfenteerti fonder dat iemand i n
! z y n plaats-is gefurrogeert, mitsgaders alle Goederen ter verkoop
i n Commisfie gezonden> die by
A 4.
over0

I
ovcrlyden of vertrek van den Commisfionaire nog i n natura in z y n
Boedel of onder hem berustende
z y n , ten waare daar over eenebehoorlyke dispofitie was gemaakt,
g% De Boedels van alle Perfooneh i n deeze' Colonie overlydende
fonder uiterfte wille te hebben gemaakt en waar van de Erfgenaamen ab intestato onzeeker, onbekend of afwetzig z y n , gelyk meede waar van de Erfgenaamen w e l
zeeker bekend en aanweezig z y n ,
of Gemagtigde "hier te Lande hebb e n , dog de Erfenis niet dadelyk
adieeren.
• 4 . Boedels, welke door de by
Testament geftclde Erfgenaamen,
of door de Executeuren ten hunnen pericul en rifico niet dadelyk
worden geadieert of gercpudieert,
maar waar over gedelibereerd w o r d ,
als ook de zodanige, welkers Erfgenaamen z i g niet i n deeze Colonie bevinden en de Executeuren
weigeren haar Commisfie i n voegen voorfz. te aanvaarden, overleden of meede uitlandig z y n .
5 . Hoedeis, welke door de by
Testament geftclde of ab intestato
e

e

fuc-
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lucced'eérende Erfgenaamen dadelyk
op het over lyden" van den Erflaater
worden gerepudieert.
6 Boedels , waar van B r i e ven van Cesfie z y n verkregen feh
geinterineert.
E n voorts gcneraalyk alle ande*
re Boedels en Goederen, naar Rekten voor onbeheerd wordende gehouden.
Zullende het niemand geoorlooft
z y n zodanige Boedel of Goederen
onder zig te liaan of dezelve onder zig te behouden, maar zal een
ieder Posfesfeur daar van tcrftond
aan Curateuren moeten kennis gev e n , op poene van te vergoeden de
fchaden daar door by deCrediteuren,
-Erfgenaamen of Eigenaren geleeden,
en daar en boven te bet. eene boete
van v y f honderd guldens, eenderde tenprofyte van den aanbrenger,
en twee derden voor den Raad F i s caal, ingevalle de voorfz. kennisgeeving niet binnen den tyd van
drie dagen zeedert zyne onrechtmatige Posfesfie zal zyn gefchied ;
van alle welke hier vooren gcfpecificeerde Boedels nogthans zullen
z y n uitgezonderd, die van Zeeva*
A 5
rene

rende Perfoonen, waar omtrent de
Curators zig zullen reguleeren, na
de refolutie van deexen Hove in
dato 30 November 1742. op dat
-fujet genoomcn, en by- refolutie
van den 23 September 1754 nader
geconfirmeerd*
A r t 6.

Iemand op een Plantagie ofbuitcn
het reslbrt van Paramaribo komende
teoverlyden, zal de aldaaroverblyvende Blanke, dadelyk de Kisten,
Kasfen, & c . van den Overleedene,
ten overfhan van een oftweeBuu*
ren, verzeegelen, en daar van eene
korte Inventaris of befchryving
rnaaken, door hem en zyne Buuren onderteekend, ten waare hy
Erfgenaam van den Overleedene
was, en de Erfenis dadelykadieerde; dog zal in alle gevalle gehouden zyn van het fterfgeval, met
toezending van den Inventaris der
zig aldaar bevindende losfe Goederen des Overledenen, ten allerfpoedigften by Misfive aan de Cu^
rateuren kennis te geeven, ten
einde deeze zig kunnen informeere'n

ren of de Boedel tot de Kamer behoord , en daar na haare refcriptie
inrigten, weezende de gezegde
Blanke gehouden, om oprequifitie
van Curators, de Goederen zo die
weinig z y n , met een Plantagie
Vaartuig aan het addres van Curators af te zenden, of anders die
aan derzei ver order te laaten volgen, welke Goodercn afgekoomën
zynde, terftond door een Secretaris of een der gefw-Clercquen deezer Colonie in byzyn van Getuigen zullen worden ontzeegelt en
gcinventarifeert , ten waafe die
hadden behoord aan ecnige Plantagie bediende, als wanneer de ontzegeling en inventarifiitie zal kunnen gefohieden door den tweeden
gefw. Clercq van de Kamer, ofby
deszelfs ziekte of noodzaakelyke
ablentie door den eerften gefworen
Clercq ten overftaan van een of
meer Curators.
s

A r t . 7.
Zo dra iemand alhier aan Paramaribo overlyd, en de Doodgraavèr
daar van kennis krygt,zal hy daarvan
A 6
aan

aan deCurateuren communicatie moe] ten doen,. die als dan de faculteit
zullen hebben omme ter Secretary
.deezer Colonie na de testamentaire
dispofitie te inquireeren, en bevindende dat de nagelatene Boedel tot
de Kamer behoord, gelyk meedein
alle gevallen daar eenige Boedel of
Goederen aan dezelve komt te devoU
veeren,, zullen zy of een van h u n ,
geadfiileert met een der gefwore
Clercquen, z i g vervoegen ten huize of tterfhuize , alwaar zodanige
.Boedel of Goederen zig z y n bevindende, dezelve door een der Secretarisfen deezer Colonie ofte een
van dcrzelver gefw. Clercquen in
proefentie van Getuigen doen verzegelen, en vervolgens pertinentej y k doen inventarifeeren, en daar
by een Bewaarder (lellen, die daar
voor ten kotten des Boedels zal gen i e t e n / 6 alle 24 uuren Kost en Ligt
daar onder gerekent, tot dat dezelve Goederen ter Kamer zullen zyn
getransporteert
verkogt of daar>
over op eene andere w y z e zal z y n
gedisponeert; z i g voornamentlyk
verzeekerende van de Boeken en.
Papieren tot den Boedel behoorendè,'
3

3
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dc welke verzegeling en ontzegeïing kon worden agter gelaaten., als
de Boedel z i g van een zo geringe
^omflag vertoont,, dat dezelve dadel y k kan worden geinventarifeert,
en in cas 'er Goederen, den Boedei
toebeboorende, z i g buiten deeze
.Colonie raogten bevinden, zullen
Curators door B r i e v e n , als anderzints de noodige aanfchryvens en
addresfen doen, ten einde die Goer
deren onder hun bewind te krygen*
gelyk zy ook gehouden zullen zyn-,
o m , wanneer eenige Boedel o f
Goederen, waar van de expectante
Erfaenaam of de Eigenaar aan hun
bekend i s , onder hun bewind z u l len gekomen z y n , daar van ten
fpoedigften aan dezelve kennisfe te
geeven.
}

A r t . 8.
'Ingevalle' het mogte gebeuren,
dat iemand zig teegens de i n Pos-,
fesfieneeming van eenigen Boedei
of Goederen , door Curators kwam
te verfetten, fustineerende hun die
Goederen niet aan te gaan, zal d é zelve z i g daar over ilico by memo-s
A 7
rie
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rié moeten addresfeeren aan Heeren
Commisfarisfen , daar by overleggende , zyne befcheiden en bewyzen
waar op Curators zullen gehoort,
en voorts gedisponeert worden, het
zy dat Curators tot de afgifte en
relaxatie dier Goederen worden
geauthorifèert, het zy dat de memoriant gerenvoijeert worde aan
de ordinaire cours van Juftitie: zullende nog'thans onvermindert, de
voorn. Oppofitie, de Goederen directeiyk worden verzeegelt, en de
Boeken en Papieren verzeekert,
mitsgaders een bewaarder in den
Boedel geftelt, daar het nodig i s ,
eh in cas 'er binnen agt dagen geene
gerechtelyke oppofitie gefchied,
met de ontzeegeling , inventarifatie
&e. worden voort gegaan.
Art, 9.
De Inventaris voltrokken zynde,
zullen Curators terftond procedeeren tot verkooping der meubilaire
Goederen, Slaaven en Beesten, zo
verre dezelve niet tot eenig vast
effect behoören, en met dezelve als
een effecl: geconfidereerd worden,
ten

J5
ten waare dezelve b y folventie
des Boedels zouden toebehooren
am minderjaarigen der Weeskamer
fubjedt, of dat een ander daar aan
recht van meede eigendom fustineerde,, in welke gevallen Curators zulks niet zullen vermoogen
te doen, dan op authorifatie van
Heeren Commisiarisfen, die in het
ccrfte geval daar over alvorens het
advis van deezen Hove zullen verzoeken , en in het andere de belanghebbende zullen hooren, gelyk
ook Curators geene Plantagien,
Huizen, of andere vaste Effecten,
zullen moogen verkoopen^ zonder
bekomene authorifatie van Heeren
Commisiarisfen, aan welke zy de
omftandigheden des Boedels, voor
zo verre die hun bekend z y n , z u l len voordraagen, ten einde daar
uit te kunnen nagegaan en geoordeeld worden, of de verkooping
dan wel de aanhouding van zodaanige Effecten ten meeste nutte der
belanghebbende zal komenteftrekk e n ; zullende geene Plantagien
mogen wörden verkogt, dan na
dat dezelve by affidtie van Biljetten
«en jaar en zes weeken te vooreri
zul-»

zullen zyn aangeftoa£cnyeirdatren
minften neegen maanden voor den
verkoopdag dezelve in den VaderJande by de Amlterdamlche, Rotterdamfche en Haagfche Couranten
tot driemaal toe zal zyn geadverteert, met exhibitie ten Cbmptoire van een Notaris tot Amfterdam
refideerende, van den Inventaris der
te verkoopene Plantagie, waar van
m de Couranten mentie zal worden gemaakt, als meede dat de
Verkoopdag in de Nieuwspapieren
.deezer Colonie by drie herhaalde
reizen, waar van de eerde zal gefchieden ten minften vier weeken
voor ;den Verkoop, zal zyn geadverteerd, met faculteit voor dé Gegadigdens, om geduurende dien tyd
den, Inventaris ter Kamer te examineeren en het op te veilene effect
te bezigtigen.
A r t . io.
En vermits dierhalven by infolventie van Boedels alle Effecten,
hoe genaamt, publicquelyk zullen
worden verkogt, en tot gelde gemaakt, zal het niemand vry ftaan

$ *>y
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by executiete mogen procedeeren op
eenige Goederen onder het bewind
van deeze Kamer gebragt, maar
zullen 'alle executie vervolgingen
wprden gefurcheerd, ten waare
voor af reeds eenige Goederen waren genomen in arrest van de Hooge
Overheid, die als dan door den eerften Exploi&eur naar ftyle kunnen
worden gefubhafteert en verkogt,
dog waar van hy het provenu gehouden zal zyn te (tellen in handen
van Curators,, om door hun in den
Boedel gebragt en over de generaale afkomften van dezelve fimul ac
•femel het judicium van prseferentie
en concurrentie gehouden te kunnen worden.
Art. i i .
, In het invorderen der Schulden
zullen Curators die geene, welkers
fchuld liquide en verfcheenen i s ,
en welke nogthans onwillig zyn te
betaalen , zo fpoedig mogelyk voor
den ordinaris Refter doen dagvaarden , dog met betrekking tot twyffclagtige zaaken,van welkers liquiditeit niet zo duidelyk confteert, of
waar

waar van de toeftand des Debiteurs
zodanige voorkomt te z y n , dat te^
&ens denzelven met fucces geprocedeert wordende, echter van dezelve nietwes te bekomen zoude zyn,
zullen Curators zig aan Heeren
Commisfarisfen addresfeeren, ten
«inde tot het entameeren der Pro-'
eedures, het a 1'abandon laaten der
Praetenfien, of het publicq verkoopen* derzelven te worden geauthanfeert.
Art. 12.
A l l e ontfangftcn van Penningen
zulien zo veel mogelyk gefchiedcn
ter Kamer, dog gelderen ontfangen
wordende daar buiten, zullen terftond , immers binnen 24 uuren,
ter Kamer worden opgebragt, alwaar dezelve in een yzere K i s t ,
waar van de. twee oudlte Curateu:' ren ieder een fleutel hebben, zullen worden gedeponeert tot de eerfte vergaadering van Heeren Commisfarisfen , als wanneer die daar
uitgeligt en in een andere yzere
K i s t , waar van de Praefident der
Vergadering en de oudile Curator
-

ie-
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ieder een fteutcl hebben , worden
overgebracht en bewaart, tot dat
Heeren Commisfarisfen zullen goedvinden die Penningen in de Casfa
der modicque Lasten te deponeeren, waar van zal worden betaalt
eene rente van a | percento in het
Jaar, voor zo verre die Penningen
bevonden zullen worden aan minderjaarige Erfgenaamen te behooren, zullende overzulks goede nota gehouden worden tot welke
Boedels zodanige Penningen behooren; des 'er geene provifioneele
betaalingen aan eenige Crediteuren
zullen mogen gelchieden, dan alleen van Penningen die geprove^
nieert zyn uit de verkoop vanfpeciaal verbonden^ Goederen, welke
Penningen, na aftrek van 't gunt
de Curators met voorkennis en
goevinden van Heeren Commisfarisfen zullen vermeenen dat de
proviüe voor de Kamer, mitgaders
de praeferenter legaale verbanden
importeeren zullen, aan de Hypothecquaire Crediteuren, onder cautie de reftituendo, kunnen worden
uitgekeert.
?

Art. 13
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Art. 13.
_ Geene acten of quitantien, door
Curators gepasfeert of afgegeeven ,
zullen deugdelyk en van waarde
z y n , ten waare die ten minfte
door twee derzelven, en de rato
caveerende voor den derde, zullen
zyn geteekend.
Art. 14.
• . Zullen Curators gehouden zyn
zig ten fpocdigften te informeércn
na de fchulden en Jasten des Boedels, en tot dat einde zorge dragen, S B door den eerften gezw.
Clercq, of by deszetfs ziekte of
noodzaakelyke abfentie, door de
tweede ge/,w. Clercq, op last en
authorifatie van Heeren Commisiarisfen, daar toe alvoorens te verzoeken en obtineeren by arftöievan
Biljetten door den Secretaris van 'c
Collegie geteekent ('t welk omtrent
alle Biljetten, Advertentien enCitatien verftaan word plaars te moeten hebben ) viermaalen agter den
anderen van drie tot driemaanden,
zoo aan Paramaribo a's in de Riviel
ren
3

ren ter gewoone plaatfén , alsmede
by gelyktydige advertentien i n de
Nieuwspapieren deezer C o l o n i e ,
en drie zo fpoedig doeniyk teeffectueeren en op elkander volgende advertentien i n de Amfterdamfche
Hollandfche en Franfche Couranten,
aan te maanen, alle die geene w e l ke eenige praetenfie ten lasten des
Boedels mogten hebben, als mede
die aan dezelve iets fchuldig mogten weezen, daar van opgaave en
betaaling te doen binnen den t y d
van een Jaar na den dag dat de Boedel aan de Kamer is gekomen ( w e l ke dag daar by moet worden vermeld) op poene van verltooken te
z y n van hun regt en adtie tegens
de Curators; van w e l k e gedaane
affidtien
en advertentien een behöorlyk relaas en de nodige b e w y zen by den Boedel zullen worden
gevoegt.
Zullende nogthans zodanige der
Crediteuren, welke voor dat de
tyd tot het examineeren der opgegeevene praetenfien, ingevolge
het 18de A r t i c u l deezer ïnftructie
een aanvang neemt, z i g nog mogten opdoen , tot de opgaave eo
ve9
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verificatie hunner praetenfien worden geadmitteert, mits alvoorens
betaalende de kosten door het verzuim en retardement veroorzaakt,
tér taxatie en moderatie van Gecommitteerdens.
A r t . 15.
De opgaave der praetenfien zal
gefchieden in maniere als volgt:
Een Crediteur of deszeifs Geniagtigde zal, binnen den tyd tot de
opgaave bepaald ; mo ten compareeren ter onbeheerde Boedels ka*
mer, en aldaar aan den eerften
gezw. Clercq, of by abfentic aan
den tweede gezw. Clercq, opgeeven zyn naam, het beloop 'van
zyn pretentie, de oorzaak waar
uit dezelve fpruit, en zyn vermeent recht, het zy om 'in concurrentie, het zy in praeferentie
booven alle andere, geen beeter
recht hebbende, geadmitteert te
woroen, met over'gifte onder behoorlyke Inventaris door een postuleerent Advocaat of Procureur
geteekent of door den voorn. gezw.
Clercq opgemaakt, van de befchciden

H
Iden en yeriricatoiren zyner pretenIfie, waar by h y , des goedvindenI d e , een memorie tot adftructie
|van zyn vermeeten zal kunnen
voegen: deeze opgaave aldus geIfchied zynde, zal de gezw. Clercq
J daar van in het Last- of Schuldboek aanteekening doen op deeze
wyze:

Ö p heden den
•compareerde voor my N . N . eerfte
gezw. Clercq ter nieuwer WeesCurateele- en onbeheerde Boedels^
kamer der Colonie Surinamen; N .
N - dewelke fuftineerde op den
Boedel van N . N . deugdelyk Crediteur te z y n , voor eene fomma
van ƒ
fpruitende uit hoofde
van
en mitsdien voor
opgem. fomma met alle andere
Crediteuren, geen beter rechthebbende, ponds ponds gelyke te moeten concurreeren, maakende in
cas van contradictie eisch tot de
kosten, ofte. enz, of (zo de zaak :
daar toe gedisponeert is) boven
alle andere Crediteuren, geen
beeter recht hebbende, te worden
gepraefereert, enz.
Overleggende zyne ftukken onder

24

der Inventaris, by my gezwoöré
Clercq gequoteert met N°.
Dit word door den Comparant
geteekcnt en door den gezwoore Clercq geattefteert.
Van welke aanteekening hy terftond een Extract uit het J3oci£
zal formeeren en het zelve by de
ftukken voegen •, wordende een iegelyk ferieuslyk gewaarlchouwt
geene ondeugende praetenfien ter
kwade trouwe op te geeven, op
poene van zig daar aan fchuldig maakende, arbicrairlyk, en (des noods)
aan den lyve, na cxigentie van zaken , te worden getlraft*
Art. 16.
De t y d , tot de opgaave bepaalt,
verftreeken zynde, zullen de Curators binnen den tyd van zes weeken formeeren een behoorlykeftaat
en befchryving des Boedels (waar
toe zy verondersteld worden de nodige ingrediënten van tyd tot tyd
pro memoria te hebben aangeteekend
als meede de bpgegeevene
praetenfien examineeren', en op
den een of ander iets te remarqueeren

*5
ren hebbende, daar omtrent (waar*
toe het nazien van Boeken, Chartres en Papieren hun dikwerf aanleiding en fundament kan geeven)
in zo verre het belang der verdere
Crediteuren waarneemen, dat zy
in gereedheid zullen brengen een
memorie van remarques en confide
racien op dezelve, met by voeging
van de ftukken en bewyzen daarby
gementioneert, waarop vervolgens
in judicando ten behoeve der Crediteuren zal worden regard geflagen, voor zoo verre een of ander
derzei ven zig daar van in zyne oppofitien zal bedienen, of ten dien
opzigten zig by Curateuren, daar
zy zig parthy (tellen, zal voegen.
A r t . 17.
De voorn, ftaat en befchryving
des Boedels mitsgaders de memorie
van remarques en confideratien gereed zynde, zullen Curators daar
van ter eerfte vergadering kennis
geeven en dezelve overleggen aan
Heeren Commisfarisfen, die als dan
den Boedel op dat tydftip folvent
en de remarques van Curators geB
fim3

fundeert vindende, dezelve zullen
nuthorifeeren om regens de illiquide en ondeugende pretenfien, ten
kosten van den Boedel, defenfie
te doen, en voorts na bekomene
opening in hoe verre de Boedel vereffent is of nog vereffent moet worden, over het finaal afloopen derzelven zullen delibereeren , endaartoe in.het eerfte geval dadelyk, dog
in het laatfte zo dra mogelyk een
vaste tyd praefigeeren, welke tyd
niet minder dan op twee maanden
daar na, dog wel meerder, indien
de extenfie van de natemeldene
leekening en verantwoording zulks
zal komen te vereifchen, mag worden bepaald.
A r t . 18.

De tyd tot het afloopen des Boedels door Heeren Commisfarisfer
bepaalt zynde, zullen Curatori
zorg dragen, dat voor de expirath
van dien de reekening en veranï
woording van het bewind en direc
t i e , door hun in dien Boedel ge
had en gehouden , geflooten, ei
een generaale bahuice op den me

dei zal z y n gefbrmecrt-, alsmeede
dat voor die expiratie door deeerfte
-gezwoore Clercq op last en authorifatie van Heeren Commisfarisfcn
daartoe g e l y k t y d i g te verzoeken ,
by drie fuccesfive weekelykfche
.advertentien i n de Nieuwspapieren
deezer Colonie , de Crediteuren
worden gedagvaart om binnen drie
weeken na de derde en laatfte advertentie, welkers datum telkens
daar by uitgedrukt zal worden (des
goedvindende) te compareeren ter
Onbeheerde Boedelskamer, ten fine
aldaar te examineeren den (laat en
befchryving, mitsgaders ( by i n f o l .
v-entie en anders niet) de reekening
en verantwoording van den Boedel
van N . N . met de B o e k e n , Chartres en Papieren tot beide behoorend e , als meede de opgegeevene
praetenfien der Crediteuren met
derzelver verificatoiren, met faculteit om van ai het z e i v e n , ten kosten van den requirant, te ligten de
Boodige Copien of Extracten zonder
Zegels: en binnen den t y d van zes
Weeken na de laatfte advertentie,
p p het een en ander hunne fchriftelyke debatten o f
oppofitien,
B 2
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met by voeging van nadêre ftukken*
is 't nood, onder ampliatie Inventaris (waar van by de overleevering
een korte aanteekening in 'tSchulden Last boek door den eerften gezwoore Clercq Zal gemaakt worden)
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van daar van verltooken te z y n ,
zullende de Curators naauwkeurig
acht geeven , dat op den eerften
dag tot het voorn examen bepaalt,
de ftaat en verantwoord reekening
des Boedels , met de Boeken en
Papieren tot beide behoorcnde,
als ook de Extracten uit het Schulden Lastboek van de opgegeeven?
pretenfien met derzelver ingeleeverde veriflcatoiren onder Inventaris, en laatftelyk hunne memorie
van remarques en confideratien met
derzelver bylaagen, mitsgaders na
verloop van drie Weeken na de laatfte advertentie , in cas zy daartoe
volgens het voorgaande Art. zullen
zyn geauthorifeert, kaare fchrifte1
1
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Crediteuren in gereedheid zyn en
openleggen.
Art. 19.
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Art. 19.
Deeze tyd tot het necmen var*
de voorn, vifie en het inieeveren
van de fchriftuuren van debatten
of oppofitie meede verftreeken zynde , zal het ganfche Proces op de
eerfte Vergadering ter tafel van
Heeren Commisiarisfen worden
overgelegt, welke als dan de zodanige die zig tegens Curators of
Crediteuren hebben verzet, mitsgaders die geene teegens welke
het verzet plaats heeft, ten zekere bekwaame daage by citatie door
den eerften gezw. Clercq aan den
geciteerde of zyne woonfteede te
bezorgen, (waar van hy zyn relaas
zal doen 'j zullen laaten dagvaarden
om ter Kamer te compareeren, ten
fine van nccomodement, is 't doenl y k , en zullen, de dag verfcheenen zynde, parthyen Comparanten
fummier worden gehoort, en vereenigt zynde, daar van Verbaai
gemaakt worden, om by den Procesfe te worden gevoegt; dog niet
kunnende vereenigt worden, zal
aan den gedebatteerde of geoppo1'eerde den tyd van drie weeken
R 3
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verleent worden om zig daartegens
fchriftelyk by weege van deductie
te verantwoorden , en (is 't nood)
nieuwe ftukken te moogen overleggen onder ampliatie Inventaris,
met faculteit om van de tegens hem
ingediende ftukken ten zynen kos^
ten Copien of Extracten te mogen
ligten, van welke deductie ingekomen zynde, wederom aanteekening zal worden gedaan , zoo als
omtrent de debatten of oppofitien
is gezegd.
A r t . 20.
Het Proces geflooten en in ftaat
van wyzen gebragt zynde, zullen
Heeren Commisfarislen hetzelve
naauwkeurig examineeren en een
Dictum van fententie formeeren,
't welk, benevens de ftukken daar-,
toe relatif, onder een generaale Inventaris, beüooten zal worden gezonden aan den Edele Hove van
Givile Juftitie deezer Colonie, alwaar het Proces gerevideert en het
dictum gealtereert of gearrefteert
en vervolgens gepronuntieert zal
worden.
Art.. 21,

Art. 2 i .
By aldien nogtans het zuiver
Provenu des. Boedels r.iet meer
mogte bedraagen dan ƒ 6oo zuilen de Crediteuren zoo draa de rekening en verantwoording als op
A r t . 18. in gereedheid zal z y n , .
op last en authorifatie van Commisfarisfen by drie weekelykfché
advertentien in de nieuwspapieren
deezer Colonie gedagvaart worden ,
om ten zeekere daar by te bepaalene daagen te compareeren voor
Heeren Commisfarisfen, ten fine
aldaar door de Curateuren te zien
overleggen den (laat en befehryv i n g , mitsgaders ( i n cas van Infolventie) de reekening en verantwoording des Boedels met de befcheiden van dien, dezelve te ap~
probeeren ofdebatteeren na raaden
en na fummier verhoor van parthyen, zo op de voorn, ftaat en
reesening als op de ingeleeverde
praetenfien, de/ plano en zonder
form van proces te worden regt
gedaan, waar van als. dan by Heeren
Commisfarisfen een beaoorlyk dictum zal worden geformeert engeB 4
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pronunticert, zonder dat daar van
eenige Provocatie zal plaats hebben , van welk dictum de Secretaris deezer Kamer ten fpoedigften
aan Curateuren een behoorlyk affchrift zal laaten toekoomen, zoo
wel om te (trekken tot hun narigt,
als om daar van aan Crediteuren
.'es begeerende ten haare kosten
weederom Copien te kunnen afgeeven.
Art. 22.

Het Diftum in voegen voorfz.
gepronuntieert zynde, zonder dat
daar van is gerevideert, in faaken
waar revifie is toegelaaten, ofte
w e l , na dat daar voor zal zyn geftclt behoorlyke Borgtogt, zullen
de Curators gehouden zyn zonder
vertraag de Penningen na luid het
Didtum uit te kceren in Asfignatien op den Ontfangcr der casfa
van de modicque Lasten, onder
cautie de restituendo voorden tyd
van een Jaar na de pronuntiatie
van het Dictum ten behoeve van
buitenlander? , dewelke binnen dien
tyd opkomende tot Justificatie van
• '
hun

ii
hun agterweezen nog zullen worden
geadmitteerd.
Art. 23.
Een
buitenlandfche Crediteur
' binnen de tyd van. een Jaar na dat
net Dictum m cas van pracfercntie en concurrentie zal z y n geprcn u n t i e e r t , opkomende , zal gehouden z y n opgaave zyner practenfie
te doen, in voegen zulks by A r t .
15. is voorgefchreeven, met dat
onderfcheid nogthans, dat hy in cas
van gefustineerde praeferentie bepaalde; y k zal moeten opgeeven i n
welke clasfe en boven welke hv
D i é t u m vermelde Crediteuren, hy
vermeent by praeferentie te moeten worden geadmitteerd, en zulks
gefchied zynde zal hy de volkomene Exniratie van het lanr a f w n j r t e n , en als dan by Itifoteemi des
Boedels het zy alleen, het zy mee
andere- buitenlandfche Crediteuren
te zamen, i n gevalle het D i c l u m
' van praeferentie en concurrentie,
by den Hove van civiele Juftitie is
gepronuntieert>•% het Kxtract uithec
Lastboek, inhoudende de -voorn.
B 5
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opgaave zyner praetenfie , beneevens de overgelegde verificatoiren
onder Inventaris tegens behoorlyke
recepisfe wederom ligten, en al 'c
zelve Exhibeeren ter Secretarie deezer Colonie, waar na hy de by
Didtum bekende Crediteuren op
authorifatie. van den Heer Gouverneur Generaal driemaal van 14 tot
14 dagen by Edicte ad valvasCurite
ten zynen kosten zal doen dagvaarden, ten fine (des goedvindende)
te compareeren ter eerfte Rolle
van praeferentie en concurrentie
die na verloop der voorfz. 14 dagen
zal wordeiv gehoudenen aldaar te
debatteeren zodanige fustenue van
praeferentie of concurrentie , als
waar van de acte ter onbeheerde
Boedelskamer in dato den
gepasfeert met de verifica,
toiren daar toe fpecteerende ter Secretarie is geëxhibeerd,.en daar in
met den Imptv voort te procedeeren na ftyi en practycque, zullende de eerde Exploicteur gehouden,
zyn om van deeze Citatien by
Edicte telkens advertentien in de
Nieuwspapieren deezer Colonie te.
doen.
Dog
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Dog by al dien het D i c t u m mogte zyn gepronuntieert by Commisfarisfen deezer Kamer, zal de eerfte
gezwore Clerq na dat d e n i e u w o p gekoomene buitenlandfcheCrediteur
opgaave zyner praetenfie i n voegen
' hier boven vermeld j zal hebben gedaan en het Jaar na het pronuntieeren van het D i c t u m zal z y n geexpireert ten kosten ,van dezelve
Crediteur by affiêtie van Biljetten
en driefuccesfive advertentien in de
Couranten,. de by Dictum genoemde Crediteuren dagvaarden, ten fine
op zeekere daar by te bepaalene
dag (des goedvindende)'te compareeren voor Heeren Commisfarisfen deezer K a m e r , aldaar de opgegeevene praetenfie van N . N . te
examineeren, dezelve te debattceren
(is 'c nood) en daarover na fummier
verhoor van parthyen by Commisla .
risfen te hooren pronuntiecren zoal?
bevonden zal worden te behooren.
A l l e s met dien verftande dat de
nieuw opgekoomene buitenlandfche
Crediteur tot geene contradictie
op de by D i c t u m i n cas van praeferentie en concurrentie als deugdelyk geadmitteerde
praetenfien
B 6
der
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der-in tyds gecompareerde Credit e u r e n , nog op de geapprobeerde
Haat en verantwoord rekening des
Boedels van Curators zal worden
•toegclaacen.

Art. 24.
Ingevalle nogthans na verloop Tan
het meergemelde Jaar de Boedei niet
tegenltaande de nieuw opgegeevene
praetenfien van buitenlandfche Crediteuren , als nog bevonden word
te z y n Jolo>ent^ zullen Curators gehouden z y n , de gezegde praetenfien ter tafel van Heeren Commisiarisfen met de remarques die z y
daar op mogten hebben, overteleggen,waar op als dan na bevinding 't
z y tot betaaling, 't z y tot renvoy
aan de ordinaire cours van Juftitie
zai worden gedisponeert: i n welk
laatfte geval het den Crediteur zal
vry liaan zyne verificatoiren tegens
behoorlyke recepisfe weder te l i g ten.
A r t . 25.
1 By.al.dien door de nieuw cangegee.
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geevene praetenfien vanbuitenlandlche Crediteuren de boedel die men
voorheen oorde ide folvent te z y n ,
en waar in overzulks aan de Crediteuren niet is gegeeven vifie van
de reekening en verantwoording
van het bewind daar in door Curators g e h o u d e n , mojzte komen te
blyken te weezen infolvent, zullen
Curateuren den ftaat en befchryv i n g mitsgaders de rekening en
verantwoording des Boedels met
alle de befcheiden en verificatoiren
van dien op den d a g , dat het voor
buitenlandfche Crediteuren gereferveerde Jaar expireert, geduurende
den t y d van drie weeken ter vifie
voor alle de Crediteuren openleggen , en aan dezelve vooraf by drie
fuccesfive weeklykfe advertentien
in de Couranten daar van kennis
geeven, en zal hier i n worden
voort geprocedeert, zo als A r t . 18
& feqq. is gezegt.
3
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A r t . 26.
De Erfgenaam of Eigenaar eenes
Boedels of van Goederen ann de kamer van onbeheerde Boedel* gede13 7
vol-
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voiveert', opkomende,- en verantwoording, en afgifte van dezelve
vorderende, zullen de Curators met
allenaauwkeurigheid examineeren
de ftukken en. befcheiden waar
• meede dezelve zig tot ft; aving van
hun veracent recht zullen w i l l e n
behelpen, en van derzelver bevinding by memorie kennis geeven aan
Heeren Commisfarisfen, met verzoek van authorifatie 't z y tot afgifte, t zy om z i g daar teegen te
verzetten, waar op als dan gedij"-poneert zal worden zo als Gommis.farisfen bevinden zullen te.behoorcn.
3

?

A r t . 27;..
Curateuren zullen gehouden z y n 1
van alle Boedels feparaate reekening.
te houden, zonder dezelve of derzelver papieren met en onder den
anderen te vermengen ,. en zullen
behalve de apparte reekeningen
van yder B o e d e l , op z i c h zeiven
nog houden:
1. Een generaal Register van alJe Boedels en Goederen' met naam,
d a g datum- en jaargetal, van w i e n
de
a

dezelve afkomftig z y n , en wanneer
aan de Kamer zyn gekomen.
2 . Een Last of Schuldboek, 'm
welke alle de ten laften des lioedels opkoomende praetenfien zullen worden aangeteekent
g Een uitflaande-PratenfienBoeh^
waar in alle de Perfoonen welke
aan Boedels verfehuldigt zyn een
post zullen moeten hebben ten
einde by betaaling of vertoonirrgvan quitantie te kunnen worden
gecrediteert.
4* Een Casfa. Boek,, wt&r in alle
ontfanglten en uitgaaven fpecificq
zullen worden genoteerd •»
5= Een Journaal,, waar in alle
ontfanglten en uitgaaven uit het
Gasfa Boek worden gejournaiifeert.
6* Een Grootboek,, waar in ieder
Boedel zyn feparaate post zal hebben en waar in de posten uit t
Journaal zullen worden overgedragen.
7' Een Reekening courant en repartitie Boek, in 't welkiederBoedel afloopende zyn reekening word
geformeer t, de repartitie daar onder
geftelt en de Crediteuren de Curators aequitceeren. En$
8: Een
e

e
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8^ Een Notulen Beek, waar in
aan ieder Boedel een plaats zal
worden gegeeven, en de Curators
by Examen van eiken Boedel en
de verdere beredding van dien z u l len noteeren >t gunt hun van t y d
tot t y d voorkomt, dat in dien
Boedel dient verrigt te worden
voorts zal daar i n ko>te aanteekening gehouden worden van 'tgeen
van t y d tot t y d in den Boedei
voorvalt en verrigt i s , en laatftel y k zullen daarin daadelyk worden
opgefchreeven de ordres, die door
Heeren Commisfarisfen van tyd
tot tyd aan Curators weegens een
of andere Boedel worden gegeeven.
3

A r t . 28.
In het bereekenen van Provifie
zullen zig Curators hebben te reguleeren naar het Placaat by Haar
E d . Groot Achtb. de Heeren D i recteuren en Regeerders deezer I
Colonie op den 4 A p r i l 1770 gcarrefteerd , en op den 5 Juiy 1770
alhier gepubliceert, en zal mits
dien voor provifie niet meer mogen

4ï
gen worden in 'reekening gebragt
als van gelden, in natura in de
Boedels gevonden
per Cento,
van alle uitftaandeen aan hunaftelosfene capitaalen, als meede van
alle te ontfangene penningen fpruitende uit den verkoop van vaste
Effecten , Slaaven , meubilaire en
andere roerende Goederen
Cento.
Van alle te ontfangeneuitftaande
Boekfchulden, wanneer het montant derzelver te zamen tien duizend guldens Hollands excedeert
5 per Cento.
Dog wanneer het montant derzelver onder de tien duizend g u l dens Hollands i s , als dan 10 pef
Cento van alle renten en inkomften
van de uitftaande capitaalen ep vaste
Effecten, als meede van huurpenningen van Slaaven 10 per C e n t o ,
alles op poene als by het voormelde Placaat is geftatueert.
Dan by aldien na gedaane vereffening van een of ander Boedel,
bevonden mogt w o r d e n , dat d e i n voegen voorlz. bereekende provifiq,
die fomtyds door. de geringe waardy
van de daarin bevondene goeder en en
prae-
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praetenfien- zeer weinig zoude kunnen bedraagen niet evenaarde aan
de aangewende moeite, die veeU
ligt door te doene verantwoordingen van commisfiën waarmeede de
Eigenaar belast is geweest endiergelyke, zeer groot kan z y n , zal
het aan Commisfarisfen vryftaan ,
om op voordragt van Curators de
ordinaire bereekende provifie te:
moogen vermeerderen met zodanige fomma, als dezelve na biliykheid oordeelcn zullen de Kamer
voor de beredding te competeeren,
gelyk meede door Commisfarisfen
zal worden bepaalt, hoe veel C u rators voor provifie in reekening
zullen mogen brengen tot lasten
van Erfgenaamen of Eigenaaren^
die den Boedel of de Goederen
opeibfehen, wegens zodanige vcrrigtingen als welke nog geen volkomen accomplisfement hebben bekoomen.
Zullende voorts Curators gehouden zyn om jaarlyks ter eerlter
Vergadering die in de maand Fcforuary zal worden gehouden, in te
leeveren een accuraate reekening
,of nota van.de pro.vifieri,,die,, gedu uv

9
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duurende het afgeloopene Jaar*
ten behoeve van de Kamer z y n
te goed gemaakt, welke rekening
ingekomen z y n d e , door den Raad
; en Boekhouder Generaal overge-

i nomen en i n 't H o f van Politie
|[ gebragt zal worden.
A r t , 29.

D e eerfte. gezw. Clercq der O n beheerde Boedelskamer zal boven
het falaris hem door Curators uit
hunne privé beurfe toegelegd genieten de navolgende emolumenten::
Voor ' t maken en affigeeren der
Biljetten aan Paramaribo en i n deR i v i e r e n , waaronder gereekent de
advertentien i n de C o u r a n t e n , zo
i hier als i n den Vaderlande, frjeki kende tot oproeping der Crediteur
1 r e n , volgens A r t . 14. telkens
1;
j 10. te brengen ten laste van den
I Boedel.
Voor het aanteekenen van ieder
'i praetenfie i n het Schuld- en Last?
J boek en het extraheeren derzeive ,
volgens A r t . 15. 5 ftuiy. te betaalen
f by den Crediteur.
Voor het coucheeren van den I n ........
f ; i . ven>
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ventaris der ftukken en befcheidén
dienende tot verificatie der praetenfie volgens Art. 15. 10 ftuiv.
te betaalen als vooren.
Voor de drie advertentien of
dagvaardingen der Crediteuren, by
de Nieuwspapieren deezer Colonie
om ter Kamer te compareeren *
volgens Art. 18. te faamen ƒ 1 : 1 0 .
te brengen ten lasten des Boedels.
Voor vacatie by het acces en
vifie tot en van de Papieren door
ieder Crediteur, volgens Art. 18.
in eens zonder meer 10 ftuiv., te
betaalen by den Crediteur.
Voor t concipieeren van een ampliatie Inventaris, volgens Art. 18.
10 ftuiv. te betaalen by den Crediteur.
Voor het afgeeven van Copien
en Extracten, volgens Art. 18 en
19. 5 ftuiv. per bladz. waarop 24
regels compres gefchreeven, te betaalen als vooren.
Voor 't concipieeren en befteU
len van ieder citatie om te compareeren ten fine van accommodement, volgens A r t . IQ. 5 ftuiv.,
te betaalen by den Debactant of
Oppofant , zo dra hy zig oppofcertj en by den gedebatteerde en
6.*
9
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gcoppofeerde, alvoorens h y tot de
comparitie worde toegelaaten; a l les buiten de benoodigde Lands
Zegels en byzondere onkosten.
A r t . 30.
D e tweede gezw. Clercq zal bo*
ven het ialaris hem door Curators als vooren toegelegd moogen
genieten de volgende emolument e n , als voor het ontzegelen en
inventarifeeren van alle kleine Boedels * hier vooren onder A r t . 6.
vermeld ƒ 3. voor ieder verkoo1 ping ter W e e s k a m e r , zonder onderfcheid of de Goederen tot een
pf meer Boedels behooren, / 5,
Voor het afgeeven van alle C o pien en Extracten* i n het voorgaande A r t i c u l niet opgenoemt, 5
ltuiv. per bladz. met 24 regels con>
pres befchreeven.
Voor het afgeeven van Certificaten tot deeze Kamer betrekke3

E n het pröthocolleeren van ftukk e n , /' 4. alles buiten en behalven
de daar toe benoodigde s Lands
Zegels.
A r t . 31.
9
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1 - Art, 31.
• *
'.
•)
K n op dat de onbeheerde Boedels en Goederen ten meeften nutte en profyte der belanghebbende
worden geadminiftreert, en tot l i quiditeit gebragt, zullen Heeren*
'Gomniisfarisfen hebben volkomen
gezag en authoriteit, om te letten
dat deeze Inftru&ie wel en getrouwelyk worde nagekoomen, en
ten einde daar toe te beeter in ftaat
te worden geftelt, zullen welgem.
Heeren Commisfarisfen eens om
de 14 dagen, als Donderdags voor
den middag de klokke neegen uuren , of zo dikwils als de nood
zulks zal komen te vereisfchen,
op zodanige dag en uur,, als by
den Heer Prsefident zal worden
bepaalt en goedgevonden, ter Kamer Vergaderen, om met eikanderen over de zaaken deezer Kamer
te befoigneeren, by welke geleegenheid altoos twee der Curators
en een gezw. Clercq moeten pra> fent z y n , ten einde Heeren Commisfarisfen zulks requireerende de
nodige elucidatien en opening van
aaaften te kunnen geeven, zullende

-47
'de op de overige werkdagen van
neegen tot twaalf uuren voormiddag, ten minfte een der Curators
met een gezw. Clercq tot gerief
der Ingezetenen ter Kamer moeten
vaceeren.
A r t . 32.
Laatftelyk behoud het H o f aan
zig des noods in deezen te maaken zodanige Ampliatie of Alteratie , als oordeelen zal te behooren.
Gelastende een iegelyk, dien het
aangaat, zig ftipteiyk na deeze Inftru&ie te gedraagen en op dat
niemand daarvan eenige ignorantie
zoude kunnen prastendeeren, zal
deeze worden gepubliceert en door
den druk gemeen gemaakt.
9

Aldus gerefoheert en gearresteert
in Onze Vergadering , gehouden
aan Paramaribo den
En gepubiïcesrt den
( Was geteekend)
(finderflond) Ter ordonnantu van
den Hove,
Mngtteekcnd*

