
VERVOLG

VAN HET GROOT PLAKKAATBOEK ’S LANDS

VAN UTRECHT.

EERSTE BOEK.

Behelzende al hetgeen den Staat en de Regering, mitsgaders de

algemeene policie van den Lande van Utrecht betreft.

EERSTE TITEL.

Rakende den Staat en de Souvereiniteit ’s Lands van Utrecht.

EERSTE DEEL.

Nopens de translatie yan de Temporaliteit door Bisschop Hendrik van Beijeren

aan Keizer Karel V.

1. RAPPORT van het voorgevallene op de dagvaarden, te Schoonhoven gehouden, tusschen de afge¬

vaardigden van Keizer Karel V en die van den Bisschop en de Staten van Utrecht.

20-22 November 1525. 1

Memorie om rapport te doen beroerende die sae-
cken, gehandelt opte dachfaert van Scoenhoven, anno

1525, in Novembri, inter agentes Caesaris Majes-

tatis ex una et Episcopum trajectensem ex altera.

Item opten 20. dach van Novembri in desen

jaere van 1525, sijn die Deputaten van ons gen.

Heere van Utrecht, metgaeders die Deputaten der drie

Staeten des Nederstichts, gecompareert tot Scoen-

hoven ’t savonts in de herberge.

Item opten 21. dach des maendts voorscreven,

also die Deputaten der Keys. Maj. noch niet ge-

comen en waeren, en heeft men niet besoigneert

mit denselven Deputaten, maer heeft men overlacht

hoe men die communicatie aenstaende best inleg¬

gen soude.

Item opten 22. dach daarnae volgende sijn die

Deputaten van beyden sijden gecompareert in ’t Car-

meliter clooster, aldair die Deputaten der Keys.

Maj. toonden hare commissie ende begeerden die

commissie der Deputaten ons gen. Heeren ende sijn

Gen. Staeten te sien, ofte ten minsten die Deputaten

voorscreven beloven souden ons gen. Heere ende

sijn Gen. Staeten, sulcks alse daer getracteert soude

worden, rateficeren ende approberen souden.

Item was daer weder op geseyt, dat commissie

te doen ofte geloven dat onze gen. Heere ende

sijn Gen. Staeten, sulcks als dair getracteert soude

werden, rateficeren ende approberen souden, on-

gewoonlick waer ende men dies gelijck niet te

gebrucken en plach, maer van ouden gewoonten

was dat men een acte van den Hove van Hollant te

geven plach, alst oock nu by Mr. Jan van Duven-

voorde belieft was, dat alsulcke dagen, als men nu

tot Scoenhoven hielt, jegens oude concordaten, ons

gen. Heere ende sijn Gen. Staeten niet prajudj-

ciabel wesen en souden ende dat men die eerste

1 Bij alles wat in het Utr. plakkaatboek, in de werken van Matthaeus, in de Analeeta belgica van Hoynck van Papen-

drecht, in het Archief voor kerkel. en wereldlijke geschiedenissen van Dodt en Jhr. Mr. A. M. C. van Asch van Wijck en

door cenige andere schrijvers, als Hortensius, Bor enz. is medegedeeld, voegen wij hier nog enkele onbekende stukken

betreffende het overgaan van het wereldlijk bewind des bisdoms in handen van Keizer Karel V.
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9 Placaet Boeck  10
justificatie van syn gpersoon meende by te bren-
gen, dat by dien aengaende sich sal addresse-

ren aen syn Konincklycke Majesteit van Groot-
Brittannien.

Resolutie, waer by t Hoff
is geauthoriseert, om te erkennen over
vindicatien van Leengoed, volgens de
Resolutie van den Jaere 1660.

Extract uittet Reces des Landt-
daghs in Novembri en Decem-
bri 1699. en vervolgens in A¬
prili en Majo 1700. binnen
Zutphen ordinarie gehouden.

Lunae den 4. Decembris

stendig, voor een somma van 500 gulden is inge¬
gaen, en waer van op huiden by mislive van
den 2 Decembris haer Edele Mogende behhen
kennisse gegeven

HAer Edele Mogende selhben genecordeertsodaene verkopinge, als door die van
de Rekenkaemer deser Provintie, in kraght van
authorisatie van de Landtschap de dato den 5.
Junii. 1699. met Ottho van Nyhe , Heer tot
Echtelt, van seecker Rysweerdje, gelegen aen
den Steenoven, gemelten Ottho van Wyhe toe¬

Sabatthi den 2 Decembris
Op requeste van Steven van Rhemen tot

Rhemenshuisen , versoeckende autho-
risatie op 't Hoff Provintiael, om e¬
nige Lenen voor het selve, gelegen in
de Heerlyckheid Bredevoort , waer
van eygenaeren syn de Erffgenaemen
van de Majoor Asbeeck tot Dravens¬
horst, te mogen vindiceren, in con¬

formite van de Resolutie van den Jae¬
re 1660.

HAer Edele Mogende hebben de versochte
authorisatie op 't Hoff voorschreven ge¬

accordeert en toegestaen.

Resolutie, approberende een
Verkopinge van een Rysweerdje, door
die van de Rekeninge , in kraght van

’s Landtschaps authorisatie, gedaen.

Extract uittet Reces des Landt-

Zutphen ordinarie gehouden.

daghs in Novembri en Decem-
bri 1699. en vervolgensins A¬
prili en Majo 1999. binnen

Resolutie, om by gebreck
van Allodiale goederen, op Leengoe-
deren na Landtrechten te mogen proce-
deren.

Extract uittet Reces des Landt-
daghs in Movembri en Gecem-
bri 1699. en vervolgens in A¬
prili en Majo 199. binnen
Zutphen ordinarie gehouden.

Op requeste van Rudolph Ruddingh,
volgens de obligatie aen de Erffgena-
men van Gerard Piper, in leven col-
lonel en Brigardier, een merckelycke
somma ten achteren synde , versoec-
kende , om by gebreck van Allodiale,
op de Leengoederen van gemelten Ppi-
ber na Landtrechten te mogen proce-
deren.

Piat observatis observandis.-

W. Het selve word observatis observan¬
dis ordinair geaecordeert.

Resolutie, waer by het be-
trecken der Debiteuren van Uitgangen,
Stedigheid, Thinsen, als anders, is ge¬
renvoyeert ten behoorlycken Landt- en
Stadtrechten.

Extract uittet Reces des Landt-
daghs in Novembri en Decem-
bri 1699. en vervolgens in A¬
prili en Majo 1999. binnen

Zutphen ordinarie gehouden.

Lunæ den 4 Decembris

Martis den 5. Decembris

Op requeste van Gooswyn van Steenler,
Volmachtiger van den Commendeur
der Maltheser order tot Rotenburgh,
&c versoeckende authorisatie op t
Hoff Provintiael, om voor t selve
in rechten te betrecken sodaenige Pe¬
biteuren, als wegens Uitgangen, Ste¬
digheid, Thinsen, als anders, ver-

schult syn.

HEbben haer Edele Mogende gerenvoyeert
en behoorlycken Landt- en Stadtrechten.
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Raeckende de

Inductie, Respeyt ofte Cessie, ofte naer

dat sy sullen hebben te voorschyn ge-

bracht hunne Registers , Journaelen ,

Boecken van Commercie ofte andere in

conformiteyt van den sesden artikel, ee-

nige betaelinge te doen, selfs aen de

wettige Crediteuren, op pene dat sy sul-

len verclaert worden vervallen te zyn

van het beneficie d’welck sy verfoecken

ofte becomen hebben, ende dat de Cre-

diteuren de welcke onderricht zynde

dat dusdaenige Requeste gepresenteert

was, ofte dat de Registers waeren te

voorschyn gebracht dese betaelinge sul-

len hebben aenveert, sullen gehouden

zyn te vergoeden ten behoeve van de

andere Crediteuren de somme die aen

hun sal wesen betaelt, ende bovendien

berooft van alle actie ter concurrentie

van de somme de welcke sy sullen heb-

ben ontfangen.

XII.

Om te voorcomen dat de Banquerou-

ten niet en worden verlicht aen de gene

die becomen Brieven van Inductis by

de welcke den persoon van den Impe-

trant ende syne borgen bevrydt mogh-

ten zyn van alle arrest voor den tydt van

eene maendt, Wy verclaeren dat voor

len worden toegestaen, ten zy de gene

ne Requeste en hebben gevoeght eenen

van hunne Goederen, bewaericht onder

op dat men voor af kan oordeelen by

Goederen suffisant zyn om te voldoen.

XI

Banquerouten. 15

XIII.

Finalement Nous voulons, que dans

l’état des Dettes on distingue par une

Note particuliere, celles qui sont aju-

gées par sentence passée en force dc

chose jugée.

Si donnons en mandement à nos très-

chers & féaux les Chancelier & Gens

de nôtre Conseil de Brabant, & à tous

autres nos Justiciers, Officiers & Sujets

qui ce regardera, que nôtre presente Or-

donnance ils observent & entretien-

nent, & la fassent exactement observer

& entretenir, sans port, faveur ni dissi-

mulation : Car ansi Nous plaît-il. En té-

moignage de quoi, Nous avons fait met-

tre nótre grand Séel à ces Prefentes.

Donné en nôtre Ville de Bruxelles, le

4. Juin l’an de grace 1759. & de nos

Regnes le dix-neuviéme. Etoir paraphé,

Rob. vt. plus bas étoit, Par l'lmpera-

trice Reine en son Conseil, étoit signé,

J. F. de Vos y & y étoit appendu le

grand Séel de Sa Majesté, imprimé en

cire rouge , à doublé queue de parche-

min.

aen geene Brieven van Inductie en sul-

de welcke de selve versoecken, aen hun-

exacten staet van hunne Schulden ende

eede voor eenen van onse Secretarissen,

overweginge van desen Staet oft dat de

II.

Eyndelijck willen Wy, datmen in den staet van de schulden by eene besondere

aenmerckinge onderscheyde de gene die aengewesen zyn by vonnis overgegaen

in craght van geweysde.

Daeromme bevelen onse seer lieve ende getrouwe die Cancelier ende Luy-

den van onsen Raede geordonneert in Brabant, ende alle andere onse Justicie-

ren, Officieren ende Onderdaenen die dese sal aengaen, dat sy onse tegen-

woordige Ordonnantie achtervolgen ende onderhouden, ende de selve stipte-

lijck doen achtervolgen ende onderhouden sonder gedragh, gunste nochte oog-

luyckinge. Want Ons alsoo gelieft. In teecken der waerheydt hebben Wy doen

setten onsen grooten Segel aen dese tegenwoordige. Gegeven in onse Stadt

van Brussel den 4. Junii, in’t jaer ons Heere 1759. ende van onsen Rycke het

negenthienste. Was geparapheert, Rob. vt. leeger was , Door de Keyserinne Co-

ninginne in Haeren Raede, was onderteeckent, J. F. de Vos, ende was daer

aen gehangen den grooten Segel van Haere Majesteyt geprint in rooden wasch

met dobbelen steerte van parquement.
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EXTRACT

Uyt het Edict van den Keyser CAREL

den V. aengaende de Banqueroutien.

Van den 4. October 1540.

ENde want in onse voorschreven Lan-
den daegelickx overcomen ende ar-

riveren vele vremde Cooplieden ende

groot getal van Coopmanschepen van

alle quartieren, tot grooten nutte, pro-

fyte ende welvaeren van onsen voor-

schreven Landen ende die Ondersaeten,

van dien wy begerende, dat de voor-

schreven Coopmanschepe haeren loop

aldaer vryelicken hebbe ende gefavori-

feert magh worden, hebben in’t jaer

een en-dertigh lestleden gemaeckt sekere

Ordonnantien tegens die Banquerou-

ten, Schuldenaers ende Fugitiven, die

bedriegelijcken ende dolose vervoeren

ende wegh draegen t’ geldt ende Coop-

manschap van den goeden vremden

Coopman ende andere eerlicke ende

deughdelicke lieden, die rechtveerdige

ignorantie hebben van den frauden van

de voorschreven Banquerouten, Schul-

denaers ende Fugitiven ; welcke Ordon-

nantien niet bewaert nocht onderhou-

den en zyn geweest, als’t wel van noo-

de hadde geweest.

Boven dien, dat eenige hun vervoor-

dert hebben onse voorschreven Ordon

nantie te gloseren ende interpreteren

anders dan men behoort ten voordeele

van de voorschreven Banquerouten en

de Fugitiven.

I

Wy willende hier inne voorsien, heb-

ben geordonneert ende gestatueert, or

donneren ende statueren , dat alle Coop-

lieden ende Coopwyfven ende andere

Schuldenaers van wat conditie ofte qua-

liteyt sy zyn, die hemlieden absenteren

fullen van der plecke van haerc residen-

tie , fonder te vernoegen haerlieder Cre-

diteurs, ende heymelijeken transporte-

ren ofte verswygen sullen haerlieder

Goeden om de selve te bedriegene, sul-

len gehouden ende geacht worden voor

openbaer Dieven , als Straetschenders

EXTRAIT

De l’Edit de l'Empereur CHARLES V.

touchant les Banqueroutiers.

Du 4. Octobre 1540.

ET pour ce qu’en nosdits Pays jour-

nellement affluent &c arrivent plu-

sieurs Marchands étrangers, & grand

nombre de Marchandises de tous quar-

tiers au grand bien, profit & utilité de

nosdits Pays &sfujets d’iceux, Nous de-

sirans que ladite marchandise y puisse

avoir librement son cours & être favo-

risée, avons lan 1531 fait certaines Or-

donnances contre les Banqueroutiers &

Debteurs fugitifs qui frauduleusement &

doleulement emportent l’argent & Mar-

chandise des bons Marchands étrangers,

& d’autres gens de bien qui ont juste

ignorance de fraudes desdits Banquerou-

tiers & fugitifs, lesquels n'ont été gar-

dées ni observées comme bien auroit

été requis, avec ce qu’aucuns se sont

avancé de glosser & interpreter nosdi-

tes Ordonnances autrement qu’on ne

doit en faveur desdits Banqueroutiers &

fugitifs, Nous veuillans en ce pourvoir,

avons ordonné & statué, ordonnons &

statuons que tous Marchands & Mar-

chandes & autres debteurs de quelle

qualité ou condition qn’ils soient, qui

s*absenteront du lieu de leur residence

sans payer ou contenter leurs Credi-

teurs, & clandestinement transporteront

ou celleront leurs biens pour iceux de-

frauder, seront tenus & reputez pour

larrons publics, comme guetteurs des

chemins & ennemis du bien public, &

tels les avons declaré & declarons, or-

donnant à tous nos Officiers & Justiciers

de les apprehender quelque part qu’ils

les trouvent, sans qu’ils puissent jouïr

de quelque Privilege, Franchise ou li-

berté quelle qu’elle soit, & après les

avoir apprehendé , qu’ils procedent con-

tre eux sommairement sans figure de

procès, & que les Juges par-devant les-

quels ils seront accusé ou calengé, s’il

leur appert de ladite fuite & fraudulent

transport, ou recellement de leur bien,

les condamnent au dernier supplice par



Keyserlijcke Statuten. Fol. 23.
Orwaer soo wiet is/ die een proces beginnen wil/ oft van ee-

Wnighe saken hem wil beklagen/ hy sal hem wel bedencken/ ende
oock van gheleerde ende verstande mannen raet begheeren/ ende
daer groote gade op staen/ ende met alder neerstigheydt die saecke
ondersoecken/ ende wel pondereren/ om t' gene dat hy voorgheno-
men heeft/ met goede middelen te bewijsen/ ende met goet recht

ten eynde te brengen. Want gemeynlijck ghebeurt/ dat die aenleg-
gere den last heeft van te bewijsen/ t' ghene dat hy zijn parthije op
leydt.p

Ende daerom/ ghemerckt dat alle vonnissen twijffelachtigh ende
te beduchten sijn/ tot datse gegaen sijn/ soo ist wel van noode/ dat
een yeghelijck aenleggher/ eer dat hy begint/ hem in alle saken wel
berade/ ende tot alle dinck wel bereet make/ op dat hy sijn sake wel
wijs syrwant na dat hy sijn proces begonst hadde/ soo en soude hy
niet nae sijn begheeren/ dagen van dilay/ oft ander nootsakelijcke
dingen/ tot sijnen processe behoorende/ verkrijgen konnen. q

Ende wanueer die aenlegghere/ in zijn voorsz saecke/ redelijck
meynt ghefundeert/ ende beraden te sijn/ ende daer op goede hope
heeft te triumpheeren inde sake/ soo en sal hy nochtans sijn rechte
sake/ door sijn klagen niet terstont te wercke leggen/ maer sal zijn
parthije van vrientschappen weghen/ ende door broederlijcke eer-
weerdigheyt hem goedertierlick door eenen anderen/ oft oock sel-
ve mondelijck/ van te vooren waerschouwen ende zijn goet recht
ende bescheet thoonen. Ende indien parthije als dan niet hooren/
noch de rechtveerdigheyt niet verstaen en wil/ soo mach hy wel
vry ende branck/ sonder achterdencken voort procederen. Ende al
ist dat beyde de parthijen voor rechte comen/ ende voorl nemen/
haren twist met proces te voleynden/ soo sal nochtans die rechter/
uyt eerbaerheyt/ soo verre als hy mach/ op abontuere/ oft hy daer
eenighe questie vonde/ die niet goet om te scheyden en ware/ ende
oft hy die parthien op malkanderen verhart vonde/ met alle neer-
stigheyt ondersoecken/ om met goede redenen/ beyde die parthijen

te veraccordeeren/ ende te breden te stellen/ om door dien middele/
groote ontallijcke costen te schouwen. r

Van ordinaris rechters te versoecken/ in menigerhande
saecken.

Een
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8. Ordonnons que toutes Aysances et Communes ayans

été Bois de haute Futaye et présentement ruinées soient

mises à Ban , avec défense d’y toucher, sartèr ny mener

le Bétail l’espace de dix ans , à peine de fourfaire les

amendes taxées, au regard de nos Forêts; Nous réservant

pareillement le pouvoir d’allonger ou accourcir ledit ternie

selon que la recroissance sera. (1)

g. Bien entendu que comme la recroissance desdiles

Aysances ne se peut faire tout à une fois , et que ce serait

chose griève aux Habitans d’être entièrement frustrés

de la Pâture par tout ; Nous leur avons permis que tous

les ans ils pourront mettre en Ban la dixième partie

desdites Aysances ruinées , et continuer toujours de suite,

et en telle sorte qu’à la dixième année tout soit mis én

Ban. (2)

10. Et comme plusieurs de nos Villes , Villages et

Communautés se sont avancées de vendre à des particuliers

la coupe de leur bois d’aysances et communaux sans nôtre

congé et permission, au moyen de quoi ils sont beaucoup

diminués; et pis sera si cette licence ne leur est ôtée,

leurs avons défendu et défendons par cesdites présentes

ladite vente de coupe de bois, sous quel prétexte ni

permission que ce soit, si ce n’est de Nous ou de nos

Finances , à peine que les acheteurs et vendeurs fourferont

le prix d’icelui, soit-il déjà coupé ou non, abolissant

l’autorité que les Prévôts et autres nos Officiers se peuvent

avoir attribués de donner semblables congés ; et ordonnons

que recherches et poursuites soient faites par nôtre Pro¬

cureur Général des desordres perpétrez en ce regard ,

à l’exemple de ce qui a été fait du passé , et devoit être

continué pour empêcher semblables abus. (3)

(1) Voir art. 1 et 3 de l’ordonnance du 15 septembre 1724.

(2) Voir art. 1 et 3 de l’ordonnance du 15 septembre 1724.

(3) Voir art. 1. de l’ordonnance du 15 septembre 1724 ;



laten ende gedogen den voorsz Thoonde-
ren, rustelick, vrcdclick ende volcomelick

genieten ende gebruyckcn sonder hen-lie-
dendaer inne te doen nochte latende ge-

schieden eenigh hinder, letsel ofte moey-

nisse , ter contrarie , maer den selven

Thoonderen tot onderhoudenisse van de-

sen helpende , dercken cndcvcrdaenby al¬
le behoorlicke middelen des doenlijck

zijnde, mits dat die voorsz. Remonstranten

gehouden werden desen tegenvvoordigen

metten eersten te doen enregistreren in

onsen Camere van Reeckeninghe voorsz.

want ons also gelieft. Des t’oirconde, heb-

ben vvy den Zegele van onsen Leen-hoven

van Hollandt, 't vvclck vvy in ghelijeke

saecken ghebruycken, aen delen doen han-

gen. Gegeven binnen onser stadt van Uyt-

recht opten xiij. dach februarij, in't jaer
ons Heercn xv.Clxxx.

BY DEN KONINCK

ONsen lieven ende getrouvven.de Stadt-

houder, Prcfidcnt ende Luyden van

onsen Rade in Hollandt, Saluyt ende Di-

lecte. Alsoo de Burghemeesters ende

Schepenen der Zee-steden van onsen Lan¬

dwinde Graefschappe van Vlaenderen, als

Nieupoort, Duyn-kercken, ende Osten-

de; mitsgaders de Zee steden van onsen

Lande ende Graefschappe van Hollandt

ende Zeelandt over hen-lieden, ende die

ghemeene Inghefetcnen van diere Ons

by supplicatie te kennen ghegheven heb-

ben, hoe dat om te remedieren ende belet-

ten het groots quaedt, en die ontallicke

schade die de Vifschers elck anderen in Zee

binnen den Harinck-teelt doende zijn, tot

grooten achterdele van den Harinck-vaert,
daer aen’t welvaren van den voorsz. Lan-

den ecnsdeels hanghende is, Ende om te

schuvven alle ongeregelthede.die de voor-

schrevcn visschers in Zee visschende,doen-

de zijn, willens ende vvetens, ofteoock

onwetens, ende by noodc; ende oock om

sekerlick de voorsz. Harinck-teelt te mo-

gen gebruycken ende barnieren, sy Suppli-

anten op't gene des voorsz. is onderlinge

elck. mette sijne respectivelick ghelet heb-

ben, ende daer nae versaemder handt ge-

communiceert, daer over geroepen oude

Mannen,ende geexperimenreerde Stierluy-

den inde neringe vander voorsz.Visscherye,

Ende hebben goedt meteen expedient be-

vonden te zijn het Placcaet ende Ordon-

nantie op ‘t stuck vande Visscherye, (by vvij-

len Hoogloffelicker gedachten Keyser Ca-

rel de vijfde des Naems, onsen lieven Heer

ende Vader, wiens ziele Godt ghenadich

zy ) in den Jare 1546. ghemaeckt ende

ghedecerneert, te doen vernieuwen met

leeckere genoeghsame Puncten ende Arti-

culen, by de voorsz. Supplianten geraemt

ende geadviseert, tot vorderinge van de ge-

nerale Visscherye van dese onse landen van

herwaerts over na uytvvyfen van't concept

ons mette voorsz.Supplicatie overgegeven,

Biddende de voorsz. Supplianten leer oot-

moedelick, dat om de gemeene vvelvaert

te vorderen, ende alle bedroch te schou-

vven in ’t af-houvven ende kerven van de

Netten, Reepen,ende Vleten, binnen de

voorsz. Harinck-teelt, Ons believen wilde

't conteptende Articulen voorsz. te aggree-

ren, ende daer op doen expedieren onse

opene brieve van Placcate daer toe dienen-

de. SOO IST, dat vvy de saecke voor-

schrevcn overgemerckt, ende hier op ge-

hadt 't advijs, eerst van onsen lieven ende

ghetrouwen Riddere, Hoogh-Bailju van

onser stede van Gent, ende Vice-Admirael

van der Zee, Heeren Adolph van Bourgo-

gnien, ende voorts van oock onsen lieven

ende getrouwen de Hooft, Prefident ende

Luyden van onsen secreten Rade, genegen

vvesende ter beede ende begeerte van den

voornoemde Supplianten, ende willende

voorsien t’ondernoudenisse van der Vif-

scherye, ende ten gemeynen oirbaer, met

ende proffijte van onsen Landen, ende On-

derlaten van herwaerts over -, hebben by
deliberatie van onsen seerlieven ende seer

beminder suster de Hertoginne van Parma

ende Plaisance , voor ons Regente ende

Gouvernante in onse Lande van herwaerts

over gheordonneert ende ghestatueert, or-
donneren ende statueren by desen de Pun-

cten ende Articulen hier navolgende.

In den eersten,Dat alle de gene die hun in

Zee sullen willen tot de Visscherye ende Ha-

rinck-vaert begeven, sullen schuldig zijn haer

Roeren te houden claer, in sulker schijne,

dat de voorsz. Roeren de Netten in der Zee

dryvende niet en vanghen, ende schade of
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cie van Holland en Westvriesland, en
van de Heeren van Borssele, Buteux,

Lynden en van Hoorn van weegens
de Provincie van Zeeland.

Het welk gedaan zynde, is vervolgens de

meergemelden Heer van der Mieden in de
voorsz. Vertrekkamer binnen bescheiden en

gezet op een stoel, bezyden de Tafel agter
de rugge van de Heeren Gedeputeerden van

Zeeland gesteld; alwaar geseeten weesende,

heeft de meergemelden Heer Raadpensiona-

ris hem aangezegt, dat, in gevolge van de

Verdragen op het fait van de Justitie tusschen
de twee Provincien intercedeerende, by de
Heeren Staaten van Holland en Westvries-

land gedaan zynde Nominatie van een tripel

getal van Persoonen tot bedieninge van de
plaatse van Praesident in den opgemelden Ho-
ve, om daar uit by haar Koninglyke Hoog-

heid de Vrouwe Gouvernante en Voogdesse
van zyne Hoogheid den Heere Prince Erf-

stadhouder van beide de Provincien, één te

worden geëligeert, hoogstgedagte haare Koning-
lyke Hoogheid by derzelver Missive van den

3 April laatstleeden gelieft hadde aan hoogge-
melde Heeren Staaten van Holland en West-
vriesland bekent te maaken, dat deselve hem

Heere van der Mieden daar uit hadde geëli-

geert tot Praesident in den voorsz. Hove, en
dat daar op by de hooggemelde Heeren Staa-
ten van beide de Provincien ten dien einde

ten zynen behoeven was verleent behoorlyke

Gommissie daar toe dienende: dat hy on-

twyffelyk beide de voorsz. Commissien, als
hem ter hand gesteld geweest zynde, zoude
hebben geleesen, vraagende vervolgens of hy

bereid was op deselve Commissien, mitsga-

ders op de Instructie van den gemelden Ho-

ve en Ampliatie van dien, en specialyk op het

voorsz. Articul van de voorgeroerde Nader

Ampliatie te doen den behoorlyken Eed; en

na dat hy daar op verklaart hadde van jaa, en

hem het voorsz. Articul in specie voorgeleesen

was, heeft de meergemelden Heer van
Borssele agtervolgens het geene voorsz. is

daar neevens gedaan de Verklaaringe hier voo-

ren geroert, en heeft vervolgens de meerge-
melden Heer van der Mieden op de voor-

schreeve Commissien, Instructie en Ampliatie

van dien, en specialyk op den inhoude van

het voorsz. Articul der voorgeroerde Nader

Ampliatie, ter vermaaninge van den voor-
noemden Raadpensionaris, corporeelyk en

formeelyk gestaaft den Eed als na gewoonte,

geevende daar op de hand zoo aan de voor-

geroerde Heeren haar Edele Groot Mog. Ge-
committeerden, als meede aan de meergemel-
de Heeren Gedeputeerden van Zeeland, ook
gelykelyk by deselve in de bedieninge van het
voorsz. Ampt alle geluk en voorspoed toege-

wenscht wordende; waar op gemelde Heere
Praesident de Heeren Gedeputeerden van bei-

de Provincien ten hoogsten heeft bedankt voor
de moeite by haar Edele in het geene voorsz.
is genoomen, met byvoeginge van de com-

plimenten op zoodanige geleegentheid passen-
de; en middelerwyl het Formulier hier voo-
ren geinsereert door den Heer Secretaris Boey

ten dien einde aldaar bescheiden, op de rug-
ge van beide de voorsz. Commissien geschree-

ven zynde, is, zoo onder de eene als onder
de andere voor aangesteld, my present als Se-

cretaris van de Heeren Staaten van Holland en
Westvriesland met subseriptie C. Boey, en
op een en deselve regul, 6. 7. Borssele, P.
Buteux, A. J. V. Lynden, H. van Hoorn
van Warmenhuisen, het welk in dier voegen

voltrokken weesende, zyn de gemelde Hee-
ren Gedeputeerden van de Provincie van
Zeeland weederom uitgegaan, en door de ge-

melde Heeren de Wit, Rendorp en Raad-

pensionaris Steyn tot buiten de deur van de
Gallerye geconduiseert: waar na deselve Hee-

ren wederom zyn gegaan in het vertrek naast

het geene waar in de voorgemelde actie was

gepasseert en zyn aldaar gebleven tot dat de

Heeren Gecommitteerden van haar Edele
Groot Mogende hier na te melden met den

Heer Praesident waaren vertrokken.
Weinigen tyd daar na is de gemelde Heer

Praesident door de Heeren van Rhoon en van

Genderen de deure uitgeleid, hebbende de-

selve Praesident den voorrang, en gaande in het
uitgaan in het midden tusschen de gemelde

twee Heeren, de verdere Heeren Gedeputeer-

den van de Provincie van Holland en West-
vriesland in twee paaren daar op volgende, en

in dier voegen over het Binnenhof gebragt
weesende tot aan de trappen van de Zaal, is

de gemelde Heer Praesident tusschen de gemel-

de Heeren van Rhoon en van Genderen, en

gevolgt als booven, opgeleid tot aan de deure
van de Raadkamer van den voorschreeven Ho-

ve, alwaar de meergemelde Heeren Gecom-

mitteerden van de Provincie van Holland en

Westvriesland voor uit ingetreeden zyn zon-

der eenige praeallable denunciatie, doende den

gemelden Heer Praesident meede daar op vol-

gen.
In de voorschreeve Raadkamer gekoomen

weesende, hebben de Heeren van den Raad

alle hunne plaatsen gehad aan de Taafel, waar

aan zy ordinaris haare zitplaats hebben, die
geschooven was na de Oostmuur van deselve
Kamer, zynde het Westeinde van deselve Ta-

fel opengelaaten, en hebben de Heeren Ge-
deputeerden van de Provincie van Holland en

Westvriesland haare plaatse genoomen aan een

Tafel, geset met het eene einde teegens de
Westmuur van de voorschreeve Raadkamer
aan de eene zyde van de Tafel met de rugge

teegens de Noordmuur, te weeten den Hee-
re van Rhoon teegens de voornoemde West-
muur van de voorschreeve Kamer, en daar
aan de Heer van Genderen met den voornoem-
den Raadpensionaris Steyn, en zoo vervol-
gens de Heeren de Wit, Rendorp en Ly-
cochton Hoogkamer; waar op aanstonds mee-
de binnen gekoomen zyn de meergemelde
Heeren van Borssele, Buteuk, van Lynden
en van Hoorn, die haare plaatsen hebben ge-
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noomen aan de andere zyde van de Tafel,
met de rugge tegens het Balluster, te wee-

ten, de Heer van Borssele regt tegens over
den Heer van Rhoon, en zoo vervolgens de
Heeren Buteuk, van Lynden en van Hoorn,
zynde ondertusschen de plaatse van den Heer

Praesident opengelaaten, en den zelven blyven
staan tusschen beide de voorschreeve Tafels
ontrent den ingang van het voorsz. Balluster:
de Heeren Gedeputeerden van beide de voorsz.
Provincien in dier voegen geseeten zynde,
heeft de voornoemde Raadpensionaris Steyn
in substantie verhaalt, dat met het overlyden
van den Heer Mr. Jchan de Mauregnault,
in zyn leeven Preesident in den gemelden Ho-
ve, noodig zynde, dat tot meerder luister en

maintien van het respect van den voornoem-
den Hove mitsgaders tot beeter directie van
de besoignes en expeditie van zaaken, een
ander gequalificeert en vertrouwt persoon tot
den voorschreeven staat in desselfs plaatse wierd
gestelt, de Heeren Staaten van Holland en

Westvriesland, in gevolge van de Verdraagen
tusschen de twee Provincien intercedeerende,
hadden gedaan Nominatie van een tripel getal
van Persoonen tot bekleedinge van den voor-
schreeven staat van Praesident; en om de goe-

de kennisse, die de hooggemelde Heeren Staa-

ten hadden van de wysheid en ervaarentheid

van den gemelden Heere van der Mieden,
zoo in materie van Justitie als Politie, mits-
gaders van zyne regtvaerdigheid, vigilantie,
integriteit en getrouwigheid, den zelven Heere
van der Mieden tot den voorschreeven staat,
met eenpaarige stemmen van alle de Leeden
van de voorschreeve Provincien daar toe mee-
de hadden genomineert, en dat hoogstgedagte
haare Koninglyke Hoogheid den zelven Heere
van der Mieden uit de genomineerde Persoo-
nen tot de bedieninge van den voorschreeven
staat hadde geëligeert, en dat vervolgens de
meer hooggemelde Heeren Staaten van beide
de meer hooggemelde Provincien aan hem
Heere van der Mieden daar toe hadden ge-
daan depecheeren de gewoonelyke Commis-
sien, en dat mitsdien de meergemelde Hee-
ren Gedeputeerden van beide de hooggemel-
de Provincien, volgende de last en authori-
satie van de hooggemelde Heeren haare res-
pective Principaalen, den gemelden Heere
van der Mieden op huiden in de voorschree-
ve qualiteit solemneelyk hadden beëedigt, met
byvoeginge, dat haar Edele Mogende teegen-
woordig in den voorschreeven Raad verschee-
nen waaren, om meergemelden Heer van der
Mieden, volgende de authorisatie en de last
als booven, aldaar te introduceeren, en in de
bediening van den voorschreeven staat met 'er
daad te installeeren, het welk door monde
van den gemelden Heere van Borssele specia-
lyk uit den naam en van weegens de Heeren
Staaten van Zeeland meede bevestigt zynde,
is de gemelde Heer van der Mieden wee-
gens de Gedeputeerden van beide de Provin-

met toewensching van den Zeegen van
 od Almagtig over desselfs directie, versogt

zig in de Praesidiaale Stoel, in maniere als
booven opengelaaten zynde, te willen voe-
gen; gelyk vervolgens de voorschreeve plaatse
door denselven ook is geoccupeert; en heeft
de voornoemden Heer Raadpensionaris Steyn
daar op beide de voorgeroerde Commissien
gestelt in handen van den Griffier van den
voorschreeven Hove, doende door den zelven
eerst die van haar Edele Groot Mog. en ver-
volgens ook die van de Heeren Staaten van
Zeeland met de indorsatien van de Beëedi-
ginge ordentelyk opleesen; het welk gedaan
zynde, heeft de voornoemden Raadpensio-
naris daar op verklaart, dat de meergemelde
Heeren Gedeputeerden van beide de voor-
schreeve Provincien, de Heeren van den Raa-
de recommandeerden, ook in den naam en
van weegen de Heeren Staaten van beide de
hooggemelde Provincien, en ingevolge van de
voorgeroerde Commissien lasten en ordonneer-
den den gemelden Heere van der Mieden
voor Praesident van den gemelden Raad te er-
kennen, te revereeren en obedieeren, mitsga-
ders van de Regten, Eeren, Praeëminentien,
Vryheeden, Wedden, Nutschappen, en Pro-
fyten, daar toe staande en gehoorende, doen,
laaten en gedoogen, rustelyk en vreedelyk
genieten en gebruiken, en hem ook, den
voorsz. staat exerceerende, doen en geeven
alle hulp, raad en assistentie, voor zoo veel
des noods zy, en zy luiden by hem daar toe

versogt zullen worden, het welk door den
gemelden Heer van Borssele ook geconfir-
meert, en alles in dier voegen gepasseert
weesende, heeft de Heer Cauw van Dussen,
eerste presente Raad in den gemelden Hove,
in naame van den gantschen Raad, de Hee-
ren Staaten van beide de voorschreeve Pro-
vincien bedankt, waar op insgelyks de gemel-
den Heer Praesident een compliment van dank-
segging aan de Heeren Staaten van beide de
hooggemelde Provincien, als meede aan haar
Koninglyke Hoogheid de Vrouwe Gouvernan-
te en Voogdesse van den Heere Prince Erf-
stadhouder van beide Provincien heeft gedaan;
en zyn daar op de Heeren Gedeputeerden
van de Provincie van Holland en Westvries-
land weederom uit deese Raadkamer vertrok-
ken, werdende uitgeleid door de vier oudste
Raaden van den voorschreeven Hove tot boo-
ven aan de Trappen tusschen de Rolle en de
groote Zaale, en weeder paar aan paar gegaan
na de voorgeroerde Vertrekkamer van haar
Edele Groot Mog. Gecommitteerde Raaden,
en zyn daar op korts gevolgt de meergemel-
de Heeren Gedeputeerden van de Provincie

van Zeeland, geconduiseert als vooren tot de
voorschreeve trappen toe, en aan de voor-
noemde Deure van de Gallerye koomende,
zyn aldaar weederom door de voorgemelde
Heeren de Wit, Rendorp en den Raadpen-
sionaris opgehaalt; en in de voorschreve ver-
trekkamer over en weeder den anderen be-
dankt hebbende, ook reciproquelyk verklaart
weesende, dat in de voorschreeve Actie al-
les ordentelyk volgens het gemaakt concert

was


