
PLACCAET
ENDE

Ordonnantie op 't Stuck
van de Generale ende Gemeene
Middelen/ op de Staten van de Ver-

eenighde Provincien bewilliget tot onder-
standt van de gemeene Saecke.Inhoudende mede 't Verbodt met de Vyanden

ofte op der Vyanden Landen te handelen.

E Staten
Generael der Ver-
eenichde Nederlanden / 
Allen den ghene die
dese tegenwoordige ge-
toont sullen worden / 
Saluut: Alsoo omme
metten gevoegelijksten/
gelijckmatichsten/ en-
de minstquestelijcksten
Middelen/ te vervallen

d'onkosten van den Oorloge/ tot beschermenisse der
voorsz. Landen/ ende wederstant van den Vijandt
nodich / met goede rijpe ende voorbedachte deli-
beratie / in den Tractaet van de Reductie met
de Stadt Groningen gemaeckt / wel uptdruckelijck
is geconditioneert ende besproocken/ dat de voorsz.

StadtA



landen gebrouwen/ die vertapt worden/ van de conne: 1 gl:
Van gelijcke conne voor eygen drincken in gelegt: . 10 st.
Van een tonne Biers binnen dese Provintie ge-

brouwen/ die ten platten Lande geconsumeert ende
vertapt wort/ veertigh stuyvers ende daer boven
weerdigh zijnder . . . . - . -. . . . . . . 1 gl

Van een tonne Biers/ dertigh stuyvers tot veer-
tigh stuyvers excluys/ weerdich zijnde/ die vertapt
wort: - - -- - . . . . . 8ft

Mey-bieren/ Bruylofs-bieren/ Schutte-bieren/ Schouw-
bieren/ kraem-bieren/ Groeve-bieren ende andere/ sonder on-

derscheyt/ waer die gedroncken worden/ ofte hoe sy genoemt
mogen worden/ sullen betalen als of sy vertayt worden/ uyt-
gesondert dat alle Kraem-vrouwens, geduyrende hare Kraem
den Op-Accijs van een conne Biers sullen mogen genieten/
maer wat Bieren alsdan meer geconsumeert worden/ sullen
daer van den Op-Accijs/ daer toe staende/ gelijck van alle an-

dere Bieren/ betalen.Ende sal men gehouden wesen den Pachter van den Op-
Accijs aen te geven/ gelijck als den Pachter van den Impost/
al waer het van de Bieren in dese Provintien gebrouwen/ die
voor eygen drincken worden in geleght / daer van geen Op-

exemtie wert toegestaen.
Ende sullen de boeten van den Op-Accijs soo hooge geno-

men worden/ als de boeten op den Impost van de Wijnen en-
de Bieren.

BRAN-



Het Lantrecht
17.

Anneer eenich verderslijck goet be-
kommert of gearresteert wort/ sal de Arrestant t'selve

goet by gebreck van verborginge met kennisse/ ende
ten overstaen van t' Gherichte opentlijck ten hooghsten pryse
doen verkopen/ ende sullen de penninghen daer van komende / 
onder t' Gerichte perblyven tot uytdracht der saken.

18.

O twee of meer personen een dinck
ofte goet hadden doen arresteren/ sal d'eerst Arrestant
worden gheprefereert/ ten ware dat de Arresten op

eenen dach aen gelegt mochten zyn: In welcken cas geen pri-
oriteyt of voortocht plaetse sal hebben/ Maer in eenen desola-
ten Bodel sullen die ongeprivilegieerde Inheymsche Credito-

ren binnen ses Weecken/ ende die Uytheymsche binnen drie
Maenden/ nae dat den Boedel desolaet is gheworden / d'een/
nae den anderen beginnende/ gelijckelijck naer advenant der

summen concurreren.

Van Pandinghe.
TITVLVS VI

Et pandinge worden aen
het Gerichte gebracht/ alle personen/ soo
wel Riddermatige als andere/ in saecken

 die pantbaer zyn/ als binnen ende buy-

ten Jaersche verschenen kenthen/ gherichtelijck gheconsti-
tueert ende versegelt uyt eenich goet voor den Richter / daer

dat



ciale Middelen met d'executorialen by de Pro-
vintie gebruickelijck/ selfs voor de Provinciale

lasten worden ingevordert/ ende door deselve aen

haer weder uitgekeert/ sonder dat dickwijls
van de Provinciale Middelen ende Meente ofte

Carspel penningen een a part Boeck ofte Rec-

keninge wordt geholden/ maer ten eenemael con-

funderen/ waecomme oock door d'Heeren Ge-

deputeerde Staeten deser Provincie tot voor-

cominge van diergelijke verwieringe op den
10. October 1660 ende op den 24. deses/ door

openbaere Placcaeten de Collecteurs ofte
Schatbeurders in den Oldampte/ ende de
selve de welcke van haer Familie zijn/ hebben
verbooden haer met eenigh ontfangh ende uit-
gave der Meente ofte Carspel penningen te met

leren op poena van Cassatie haeres ampts/
ende 100. Car. guld. Breucke. Dies niet te-

genstaende veyde ontfangen naerderhandt in
een persoon wederom zijn gecumuleert/ sonder
dat aen d'Ingesetenen behoorlijcke rekeninge

ende reliqua is gedaen van sodaene penningen/

als ty tot Carspels ofte Meente lasten hebben
gecontribueert ofte opgebracht. Daer en voo-

ven hoe dat ons claechlijck is geremonstreert d'
over-



achtervolght te worden/ voorbeholden 't h. Heeren
Borgemesteren ende Raadt desen 't allen tijten nae
vereysch ende ghelegentheydt van saken 't amplieren
corrigeren ende veranderen: Groninga Mercurii den
19. August. 1662.

Ter Ordonnantie der H.Heeren

voorsz.

S. GOCKINGA, Secret.



8 Het Lantrecht
8.

D verre een Procureur ende Vol-
mechtigher sijnes Partyen saecken quame te versuy-
men/ door dien hy den aenghestelden termijn van in-

brengen niet waerneemt/ of oock andersins/ hoe dat mochte
zijn deselve sal geholden wesen alle schade ende Interest sijnen.
principalen te beteren.

9.

Of jemant van partyenarm waer/
ende niet vermochte een Advocaet of Procureur te
loonen/ soo sal alsulcke arme persoone/ door last van

Ridderschap ende Steden ghedient worden/ by alsulcken Ad-
vocaet ende Procureur als deselve sullen ordineren/ ende sullen
die also geordineert zijn/ t'selve niet mogen weygeren tegen als-
sulcke belooninge als redelicken erachtet sal worden.

VOorts sal oock eenen jederen ghe-
oorloft wesen/ sijn eyghen saken op sijn selfs van ende
boete/ als van oldes voor te stellen/ te verdedighen/

ende ten eynde te vervolgen. Waerinne van t' Gerichte den
selven partyen alle in ogelijcke behulp ende vorderinge gedaen.
sal worden.

roeuratien ende Volmachts-brie-
ven voor Notaris ende Ghetuygen/ soo wel binnen als 

buyten de Provinci van jemanden ghepasseert/ sullen
nul



luyden ende anderen/ in haer handelinge voor vroom ende
oprecht bekent sijnde/ in saken van haer dagelicksche Coop-

handel of neringe/ ende niet vorder/ Maken voor haer half
bewijs/ so dat sy het selfde van haren eedt sullen mogen sup-

pleren.
4.

Obligatien ende Schultbrieven ge-
richtelicken bekant strecken oock voor bewijs/ also dat die

penningen daer af int' Gerichte sullen worden genampti-
seert/ ende byden Crediteur daer uyt onder cautie mogen
worden gelichtet/ Sulc dat indien die gedaegde daernae

bewijsen konde die schult betaelt te wesen/ d'impetrant int'

eynde vande sake gecondemneert sal worden in alle schade n
ende interessen vande partye/ ende daerenboven arbitralic-

ken gestraft na eysch vande saken.

Van Possessoir saken.

Titulus XV.

1.

WAat die saken ende rechtsplegin-
gen ten possessoir/ endoe in den eersten het interdi-

ctum adipiseende possessionis angaet/ Sullen die Drosten

niemant stellen in die erffenisse ofte goederen/ alreede by an-
deren rechtelick beseten/ om den selven eersten besitter/ al
schoon hy daerin geen Jaer ende dag geweesthadde / daer

uyt te setten/ onder wat decksel sulckes voorgenomen/ of
gedaen solde mogen worden: het ware dan van Coop/ per-

nuitatie/ Pantstellinge/ van Versterf of anders. Van par-
tpen



10.
15.

Niemant sal oock deel hebben in sa-
ken daerinne hy parthyen dient/ eenighe actien mogen kopen
off Contracien daer over maken: dan sal een jeder met sijn

Salaris te breeden wesen/ op poene van vijffentwintig olde
schilden/ anden Schultes/ ende wederparthye/ elck voor die

heiste/ te verbeuren/ ende dat evenwel sulcke compacten on-
duchtigh ende van geener weerden sullen sijn.

Vrouws personen sullen sonder Man/
off anders sonder Mombaer geen Procuratie op jemanden/ 
als oock niet eenige andere acten int' Gerichte bestendiglick
konnen passeren: Nochtans sal die Man als Mombaer

over sijne huysvrouwe haere goederen ende saecken/ soe in

als buyten rechte/ sonder procuratie daer toe te hebben/ ver-

richten moghen.

17.
Die Procuratie ofte Volmacht staet

jemant vry voor die Litis Contestatie te revoceren/ ende niet
daer nae/ ten sy uyt goede redene tot kentenisse vant Ge-

richte. Maer als die Constituent failleert/ oft vluchtigh wort/

daermede wort die macht ende constitutie eenes Volmachti-
gers/ oock nae die Litis Contestatie ge-eyndigt: Ende wan-
neer een Constituent komt te overlijden/ sal t' Proces van die

erffgenamen geresumeert/ en die Voorspraecke van nyeulres

met volmacht versien moeten worden.

Van



BORGEMEESTEREN

ENDE

RAADT

IN GRONINGEN,

DOEN TE WEETEN

Alzo Wy dagelijks bevinden/ dat deMeckten/ Straten/ Cingels/ mits-

daders alle andere publique Plaat-
zen en Diepswallen/ hoe langer hoe meer-
der met allerhande drek en vuilnisse worden

besmeten/ ende dat de bevorens daar tegens

gemaakte Ordonnantien niet na behoren wor-

den geobvserveert, noch de Straten en andere

publique Plaatsen gereinigt/ waar door niet
alleen de lucht met alle vuile en schadelijke

stank wordt geinfecteert, de gedaante en an-

schouw der publique Plaatsen schandelijk

ontciert/ maar ook de passagie derselver/ tot

een algemeen ongerijf der Ingesetenen en

vreemde belemmert.

A2 ZO



dronckenschappen die dagelicx gebueren in onsen landen
van herwaertsouer in diuersche cabaretten tauernen ende
logysen die besiden sweechs gehouden worden/ buyten ste

den ende dorpen ende den rechten openbaren heerbanen/

ende in andere plecken oock inden seesten en kermissen-

ende sonderlinge opte geschillen dootslagen ende ander in-
conuenientie daer wyt procederende/ hebben wij ghesta-

tueert ende geordineert/ statueren ende ordonneren dat alle

die seesten ende kermissen in elck van onsen landen gehouden
 sullen worden op eenen dach sulc als by ons oft onse voirs

seer liene ende veminde suster die Coninginne Regente in

onse absentie by aduijs vanden gouuerneurs raten ende pro-
nincialen rechteren vanden sellen landen binnen viere naest-

comende maenden/ verclaert ende geordonneert sal wesen

Ende dat die voirseyde feesten ende kermissen maer eenen dach
dueren en sullen/ op die verbuerte van vijfthien karolus

gulden by ten ghenen ende elcken van hen die de voirseyde

feesten en kermissen buyten ende langer dan den dach daer
toe geordineert houden sullen/ ende insgelijcx biden ghe-

nen ende elcken van hen die rotter voirseider kermisse co

men sullen/ ende soe dicwijlen dat gebueren sal.
Dat xxviij. Artikel.

Dat deghene dye bynnen onsen voirseyden landen ende

heerlicheden van herwaertsouer brulocht zullen houden/

en sullen rotten seluen nyet mogen bidten dan haer naeste

vrienden ende maghen ouer beyde zijden/ ende dat inden
getale van twintich personen ten alderhoochsten/ ende dat

die seeste vander voirseyder brulocht en sal maer mogen

dueren dan den principalen dach/ ende des anderen daechs

tot nader noenen/ opte verbuerte van twintich karolus

gulden/ biden ghenen ende elck van hen die de contrarie den

souden/ soe biden ghenen die de brulocht houden/ als den

ghenen die tot de selle comen souden in groteren getale/
ende de naeste vrienden nyet wesen en souden/ ende oock



Fol.4, Keyserlijckc Statuten.

Sy houdt ooc in hare hant een ghelijcke opgaende waghe / den

rijcken alsoo wel als den armen/worden opgheleyt/ende aenghete-

ghen gelijcke lasten/ ende saken/ dwelck by den dry vroukens ende

kinderkens/ die int beeldt dar hier boven staer/ bewesen wort: het

welck wy aller, regeerders/heeren/ende rechters/ tot eenen inganc

van dit reghenwoordich werck/ omdat alsoo te overdencken/ende

soo



(8)
brief/ te senden Specificatie van de Goederen in qua-
liteyt/ quantiteyt/ nombre ende gewichte/ op poene als 

vooren.
XXI.

Item/ dat eenen Brabander syne residentie nemende

buyten Brabant/ al waer het oock in een ander vrye

Stadt/ synen vrydom verbeurt.
XXII.

Item/ dat eenen Factoor willende syne factorie verla-

ten/ geenen vrydom en sal genieten/ van een half haer na
dat hy syne factorie sal verlaten hebben/ en het selve op't

Comptoir sal aengegeven en verklaert hebben.
XXIII.

Item/ dat insgelijcks oock niemant van de gekochte
Poirters van eenige vrye Steden vrydom en sal mogen
genieten/ van na dat hy een jaer en ses weken vrye Poir-
ter sal hebben geweest/ ende in de voorschreve vrye Ste-
den ofte Stadt/ syne sire residentie ende domicilie gehou-

den/ sonder dat noghtans het selve plaetse sal grypen ten
respecte van Personen/ gevoren buyten de seventien Pro-

vincien.
XXIV.

Item/ dat alle Commisen/ Cherchers/ ofte andere/
wesende in den dienst van den Tol/ sullen vermogen ar-
resten te doen op Personen en Goederen/ niet min ofte

meer van of sy Officieren waren van Justitie/ en dat sy

voor sulcks in hunne relasen ende verklaren sullen werden

Item/ dat als er questie viele/ nopende het aenstaen
van eenige Goederen/ tusschen de Aenbrengers ofte De-
minciateurs/ dat alsdan voor eerste Aenbrenger sal ge-

houden worden/ die aldereerst het aengeslagen Goedt op
het
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