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LEEZER.
Anneer de gerugten van
de groote disfenfien en
oneenigheden, tiuTchen
de Boeren in de Provintie van Groningen»
en de Heeren van de
Hooge Regeeringe aldaar ontreezen»
zig in onze Provintie verfpreiden, zo
had men nooit kunnen denken, dat
zodanige onluften plaats konden hebben onder de Ingezeetenea van deze
Provintie , als welke ten allen tyde
aan de wetten en reglementen van hare wettige gebiedende Overigheit
zonder eenigh tegenfpreeken gehoorzaam en onderdanig waren ,
en de Laften en Schattingen , hoedanig die ook mogten zyn 3 en in
de Placcaten by de hooge Overigheit
bepaald wordende, volveerdig opbragten en betaaldea > uitgefoaderc
*
aî-
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alleen het Paffagiegeld, om het welk
te vo'îdoen , zo als het Placcaat v©reifc'hte., verfcheidene Schippers zeâert 'een Î ge tyd weigeragtig geweett
zyn
daar te boven' waren de Ingezeetenen van Friefland altoos met een
groot ontzag en eerbied aangedaan
voor het hooge Hof van fuftitie, zonder ooit eentge de minfte tegenftandtj
Wen laate ïtaan geweld, tegen het zel've, of tegeùvdie '-geetîe, welke deffelfs
höogetfeveleh uitvoeren, te gebruiken j
ïftaar'nlen heeft zeer onverwagt het tegengeftelde in deeze dagen, welke men
beleeft heeft -, ondervonden, want wanneer ten platten Lande eenïge îngezeetenen van deze Provintie de Chargèrs huisjes by de molens ftaande begöndën örft ver te tfcaîen, w a a r d o o r
re kennen gaven, dát z y niet langer
îîiët de wetten, nopens de PagTiten ^ e maakt» te vreden waren» en %'ét Hof
Provinciaal den Voortgang van deze
onder neeraingen, âóor'eenige van dié
ïngezeetencn te '%illç"n:tefcfi' appre»
hendeeren,
Prtncipús obfia, fero medicina paratur,
dim mulaper lonnasmvaluers mor as,
zogh-
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zoghtçn? te beletten*, 't geen t o r e e n
felwik ook, voor andere zoude kun-,
nen, iir«kkea 3i sjo, hebben, verfcheidene
Ingezeetene.B; zig ; met gewelt- regensde uitvoerders van. de-ordres, van. den
Hcws aan gekant; tot een teeken dat
zy zigcvani alle ontzag v o o r d e Juftitie hadden• ontdaan,, en-'t zelve, als,'t
ware, geheel en, al uit gefchud, (gely.k
uit het verhaal zelfs geblyken zal) het
geene meer als eens.gefchiet is,.en.dat wei
van: de zulke, waarvan men't min ft'
het felveverwagt zoude hebben.
Wanneer nu' deze dingen, verrigt
waaren , zo kon de men lïgfelyk voot
uit zien, dat dit zaken waren,, die weivan grotere zouden ge volgt worden-,
en dat het by deze kleine beginselenniet zoude bîyven , maar.'dat uit d i t
klein vuirtje wel groter brand zoude*
ontdaan, gelyk de onder-vindinge ook:
tot veeier droefîieit, helaas! heeft-ge-.
leert; weshaîven wy deze- opg hoorde
zaaken ziende.' gebeuren., endenken-.
de , dog teffens 'vrezende-, dat die van
meerdere agtervolgt zouden word n,,
hebben dezelve voor ons particulier
gebruik aangetekent, 'en- in-, zo verre
* %
als
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als de dingen nu gekomen zyü, vervolgt , om die by ons zelve te bewaren , en een gedagtenis te houden
van zulke zaken, die onze Voorouderen nooit hebben gezien, en welke het
nageflagte , wanneer ze verhaald wierden, nooit zoude kunnen gelóven, dog
waar van men wel te regt mogte zeggen met zeker bekent Digter,
Omnia ]amjîent,fieri qua pojje negabant?
Etmhilefi, de quo nonfithabendafides.
hebbende wy . egter nooit eenig voornemen gehadt, om onze aanteekeningen
door den druk gemeen te doen worden ; alwaarom de Leezer ook zal
vinden, dat dit opftel, voor ons zelfs
gemaakt, meteen leer flegxe ftyl, zonder eem'ge cieraad van woorden, veel
minder op een Hiftorifche trant, gefchreven is, zynde maar alleen de zaken eenvoudig , zo al ze gepaffeert,
en aan ons verhaak zyn, in het zelve
vervat, zonder dat wy ons hebben aangemat gt eenig oordeel te vellen, of
deze, of gene daden , wel of kwalyk
zyn verrigt, enuirgevoertj weshalven
wy ons ook zorgvuldig gewagt heb-
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ben , om de namen van perfoonen te
noemen, infonderheit wanneer dezelve daden, die niet heel loflyk of prys»
weerdig zyn.gepleeghdt hebbeöjhoedanige de Leezer int verhaal zelfs verfcheidene ontdekken zal, waar ontrent wj|
't oordeel aan den Leezer zelve overlaten, zynde ons oogmerk niet geweefê
om iemand wie hy ook zyn mag, eenigfïns te benadeelen.
Edog door de fterke inftantien van
de Drukkers , wetende dat wy (gelyk
ook andere) iets van het gepaneerde in
deze dagen , in gefchrifte verfameît
hadden , waar van zy zig een goed
voordeel beloofden, overreed geworden zynde , hebben wy aan haar het
gefchrifte , zo als het door ons was
opgefteldj overgegeven, met verzoek
egter en onder die conditie, dat het zelve zonder de naam van de Schryver zoude worden uirgegeven , vermits die
daar geen de minfte lof mede beooght
of traght te behaalen, maar veel eerder
bevreefdt 1S3 dat hy de berisping van veeIe onderheevig zal zyn , dewyl deeze
dus, en geene zoo, 'er van zullen oordeelen want
* $ •
Pro
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Pro cafk-i leSforis habintfuafata libelli.
Vorders hebben wy nog re berigren
dat het ons onmogelyk ge weeft is, om
alles, 't geen by de Gecommitteerden
van de gemeente, op de ùtads Schutters i 'oele alhier vergadert, voorgevallen isj. of aan haar voorgedragen, te
kunnen- melden , dewyl.zy niets hebben
willen openbaareri voor en al" eer't zelve door den- druk. was gemeen gemaakt, waar van de Refolütie-j daar
ontrent genomen ); in het üox van 't verhaal te vinden is, egterzyn 'er nog al
. veele zaken in dit boeck verhaald',,
en die op de doele zyn voorgevallen ,
welke nooit gedrukt zyn ge wee ft".
Eind'elyk gelieve de Leezer te weeten dat de poinclen reformatoir. van
den 27 September 1672. en het Reglement of poin£ten reformatoir van den
j Maart 1673. ^ i e r agter by de bylagen onder Ä, B. gevoegt zyn, om redenen, dat van dezelve in de 14, Articulen, door de Gecommitteerden van
de gemeenten op den, 5 Juny 174.8 opgeftelt, gewag gemaakt wordende ,
dat dezelve zullen werden gehouden, tot
em fundament van Staats Regeennge,'
' ~'
in
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## s<? twr,? toepaffelyk zyn, 'er veeîe
zullen gevonden worden, welke deze
reformatoire poin£ten nooit in handea
gehad hebben: zynde 't ook nier ondien iïig geoordeek, om alle de Placcaten -en liefolutien , in deeze ryden,
zo by de ï\d. Mog. Hceren Staten,
als by de Gecommitteerden van de Ingezeetenen , gemaakt, agrer dit-verhaal ieder onder z-danigen No. te
plaatzen -, als onder welke m het verhaal geallegeert worden, ten einde, door
de/elve in het verhaal in te voegen,
de fin niet te veel zoude worden afgebroken , gelyk nu al dikwils door het
inlaffchen van aanfpraken , procurarien, en œiflîven gebeurdt. dog het
welk niet wel op een ander wyze heeft
kunnen worden gek hikt.
Niets meer te berigten hebbende,
verzoeken wy den goedgunftigen Leezer dat hy de fauteo s die door het
fchielyk drukken zyn veroorzaakt,
dog egter niet veele zullen zyn , zelve gelieve te verbeeterenj terwyl wy
hopen dat andere, wanneer wy wederom
tótkëbf diergelyketyden, als deze geweeft zyn, mogten beleven, ('tgeen wy
1
* 4*
bid-
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bidden dat verhoed worde.) hier door
zullen worden aangezet, om het gepasfeerde in gefchrifte, dog in netter fty1,en
beter ordre, aiswy, die daagelyks niet
gewoon zyn om iets, van het gene door
ons gefchreven is, door den druk gemeen
te doen worden, te ftellen, en in het light
te geven, het welk zekerlyk doen zullen
die geene, welkers werk het is, om de
Hiftorien van ons Vaderland te be«
fchryven.
Wenfchende hier mede den Leefer
alle weivaaren -, en een beftendige vree*
de, zoo van buiten als van binnen*

HISTO-
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HISTORISCH

VE
van al het gepaiTeerde
I N

ERIESLANDT,
En infonderheit te L E E U W A R D E N ,
Voor den Jare 1 7 4 8 .
Nder de Boeren in de nabuirige
Provinîie van Groningerkndt,
veele en fware onluften en verwarringen tegens de Heeren van
regeeringe aldaar ontrefen. zynde (gelykuiç
de Hiftorien daar van befchreven genoegzaambekent is) zoo openbaarde fig defe geelt
van verwarringe ook wei haaft onder de
Frieffche BoeRen, welke met een groote haat
tegens de VeRpaghtingen waaren ingenoomen, oordeelende dat de Provintie zonder
defelve wel konde beftaan, en dat diensvolgens geen Chergers of Chargers Huisjes
meer noodig waaren , maar dat defe laatfte
wel konden afgebrooken worden , zoo ais
ook gefchiede. Want den %j Mey bequara
men tyding te Leeuwarden dat de Huisjes
yan de Chergers ftaande by Bergum,
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Ooftermeeiy Rottevalie en Drogenham waren'afgebroken door de insefeetenen aldaar,
welk gerught alhier en elders verfpreidjwordende, hoorde men ook dat fulks op ariDere
plaatfen in defe Provintie verright wierde.
De Stadt Leeuwarden van Militie, welke
te velde was, ontbloodt zynde , was men
niet in ftaat om dit geweld tegen te gaan.
Eghter de Heeren Gedeputeerden en 't Hof
Provinciaal hier over delibereerende wat
raadfaamft was hier tegen te doen, hebben
's morgens totover 12 uurop'tCollegie extraordinaris vergadert geweeft zynde, befloten,
de Heer Procureur Generaal derwaarts te
committeeren om de noodige informatie te
neemen, als mede de Subftituit Procureur
Generaal, verfelt met 6 Dienaaren van de
Juftitie, voorfïen van Snaphaanen, kruyd
en loodt, na Ooftermeer in ftiîte te laaten
vertrekken , om ware 't mogelyk de eerfte
auteuren van 't gepleegde geweld te apprehendeeren. Dog op het Huis ter Heide zynde,
wierde Wel haait de komft van de Subftituit
Procureur Generaal en derfelver Dienaaren
ontdekt door de ingefeetenen van die en andere plaatfen, welke, zoo Mans alsVrouwsperfoonen, hem in zoo een groote menighte omfingelden, dat wilde hy en de fyne 'er levendig afkoomen 'er niet anders op was als aan
defelve, welke met dikke Knodfen, Stokken met Meflèn daar op en Schietgeweer gewapend waaren, goede woorden te geven,
roer belofte om niemand te fullen app rebendeeren: Zóo dat de tieec.Procureur G'eae*
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neraal naa ecnige informatie genoomen heb»
'bende, en de Subftituit Procureur Generaal
met de Dienaaren van de Juftitie, onverrigter faaken hebben moeten vertrekken, gelyk
defelve ook des Dingsdags morgens te half
io uur (zynde den 28 dito) wederom in de
Stadt gearriyeert zyn. De gerughten van't
af breeken der Chargers huysjcs by de Moolens rondom in defe Provintie meer en meer
verfpreid werdende , w-ierd door de Vlietfters, zynde ingefeetenen even buiten de
Stadt Leeuwarden woonende, pok voorgenoomen, om fulks nopens die,, welke op
oude Galileën, 't Vliet, en by: de Schrans
ftonden, uit te voeren , gelyk het-felve ook
's naghts den 29 is verright, met fuik een
veerdigheid en geweld (onder 't ft aan der
Trom en fpeelen op de Fluit, en gefang van
de navolgende menighte) als of'er een daghh-uir aan wierde verdient.
In de Stadt was men bevreesd dat dit geweld ook foude gepleegd worden. Weshal ven de Heeren Gedeputeerden, en't Hof
Provintîaal 's morgens den 30 wederom op
't Landfchaps-huys vergaderden om te delibereeren wat te doen.
De Magiftraat, Vroedfchnp en Bevdhebberen 's.middags de klok balf'dric uuren geçonvoceert zynde, is gerefolveert, dat 'er
çen geheel Efpel Burgers, beftaande ineen
Hopman en Faandrik , 24 Adelborften,
2 Scharjanten , en 2 Corporaals, 's naghts
op de Stadts Waag de waght foude hebben,
yoorfien met geweer, kruyd en loodt; dat,
' A 2
bc-
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behalven defe aan de vier Poorten insgelyks
a Compagnien , namentlyk by ieder Poort
een halve Compagnie , of een Officier met
fyn Adclborftcn, voorfien als boven ,. fouden
waak en, ooi in gevalle geweld aan de Poorten gepleegd wierd , fulks met geweld af te
keeren'; dat de Valbruggen fouden worden opgetrokken, dat'er aan de Corporaals
(welke vry Corporaals zyn) âanfegginge gedaan zoude worden, om op 't kleppen van
'de Klok fig te vervoegen voor de deur van
de Faándrik van 't Efpel, alwaar aan haar
Snaphaanen , kruyd en lood , (welke onder de Schryvers van de Compagnien ,' alvoorens uyt het Ammonitie-huys, op order
van de Heeren Gedeputeerden, zynde aldaar gebraght, beruft'ende waren,) fouden
worden iiytgedeelt j gelyk ingevolge defe
Refolutie 's" avonds de Hopman van Theet e n en Faándrik Duivenftein de wagt gedaan hebben op de Waag , zynde de Hopman fèruining en Faaçtdrik Pofthumus by
de Vrouwen en Wirdumer Poorten, en de
Hopman Fink en Faándrik Winters by de
Hoekfter en Tuinfter Poorten, om 't geweld te beletten, de vry heit hebbende om
9
er op in te fchieten , zoo 't fclvc aan de
•Poorten of eenigc Huyfen van de Stadt of
Burgers en ingefeetenen gepleegt mogte
worden, zynde boven dit de Guarde te
voet ook gecommandeert om 'snaghts op de
•Hoofd-waght te zyn met geladen geweer, rè
patroulleeren langs de Stadts Wallen, om
zoo veel - mogelyk was, alle onheilen vooy
te kogmen,
'
-T)§
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De Ingefeetenen van 't Vliet, van dïl
alles wel geinformeert zynde , vonden niet
raadfaam, om met geweld de Poorten te
openen of over defelve te klimmen, maar
liever met een Schip of Trek-fchip welke by
de Hoekfter Poort lag , over de Graght te
vaaren, gelyk ook fulks door z j man, meer
of min verrigt wierde, klimmende by de
Wallen op, onder 't geroep en gefchreeuw
van honderden van toefienders, naa dat alvoorens een groote meenighte van de Vlietfters tegens 't fluiten der Poorten, fîg deor
verfcheidene Poorten by verdeelingen in de
Stadt hadden begeven, zoo dat'ermeérVlietfters in de Stadt waren als men in 't eerfte
wifte 5 defe troep dan met ilaande Trom.,
gewapend met dikke Stokken, begonden
den eerfte aanval op 't Chargers huisje fiaande
op 't Baftion by de Moolen by de Hoekfter
P o o r t , welke met fulke eene veerdigheit
verright wierde, dat het felve binnen een
halfuur tydts ter neder lag , van 'daardefe
troep, gevolgd werdénde door een ontelbaare meenighte van Leeuwarder Ingeïeetenen,
marcheerende naa de Amelands en Wirdumer
Dwinger, 't Zayland, zoo ook naa de
Vrouwen Poort 5 . en cindelyk na 't klein
Fentje by de oude Hoof, wierden defe zes
Huysjes in de tyd van 3 uuren ter nëüer geworpen : want beginnende 's avonds te half
10 uuren of daar ontrent, was dit werk om
half 1 uur verright, en de Vlictflers wederom vertrokken, zoo als fy gekoomen
waaren.
A j
Alle
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-V Alle defe bewegingen veroorfaakt Zyride,
wegens de Pagt van 't Gemaal en andere,
welke de Ingefeetenen een ondragelyke laft
toefchenen , te meer daar de Chargers welke
yeeîe zyn in getal, een groote fomme gelds
van't Landt trokken, gelyk men lig verbeelde, welke penningen op een andere wyfe konden gemenageert worden , zoo oordeelden de Ingefeetenen van 't Vliet., dat
pok de Gortmakers, welke volgens's Lands
Placcaat niet mogten Maaien als van 's morgens van 6 uur tot 's avonds aan 6 uur, wanneer 'er door een Charger een keeten aan de
Moolen geflooten word, vryheid te moeten
hebben om te maaien zoo laat en zoo vroeg
fy wilden, al waarom defe Vlietfters fig s'a¥onds den 2i dito (als 's avonds te vooren)
in de Stadt oegaven , en, onder een groote
meenigte van aanfchouwers, fig in de Gortmaakers huyfen vervoegden, en de keetens
met het flot van de Gortmoolens afnaamen,
(gclyk ook onder des een andere troep de
flootcn van de Moolcns op de Stads Wallen
ftaande, af braaken,) met ordre aan de Gortmaakers om te maaien , wanneer , en zoo
lang fy wilden; zoo als fy ook ordonneerden
âan de Moolenaars , om geen Geduls'te haaien van de Colleeteurs, by pœne van in fuiken geval de Moolen te lullen aantallen.
Naa dat defe troep dan alle de keetens en
flooten van de Gortmoolens hadden afgebrooîten, en by fommige Gortmaakcrs op een
foopje getraéfceert waaren, zoo fijn fy wederom buyfiÊB de Stadt vertrokken.,, dog dooide
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.
de Tuinfter Poort , alwaar fy een fl'uking
van de waght verfoghten, en buitendePoort
gekoomen zynde, hebben fy alle de keetens
en flooten in 't water , onder 't geroep van
Vivat Orange, geworpen.
Was het nu eenige dagen in de Stadt in eert
groote beweeginge s niet minder wás 't'ten
platten lande: alwaar de Boeren 'met geweld
onder.dreigementen van 't huys te fullen om
verre haaien, indien men niet onderteekende
't geen fy begeerden, te werk gingen, ande~
ren jaa felfs Regenten van den Lande dreigende met brand , plunderingh , &c. E B
oordelende dat de Boeken der Colleâzeurs
niet langer onder defelvc moeiten blyven s
haalden fy die van rondomine ten platteri
lande op : gelyk Saturdag den Ï Jüny eeo
troep Boeren, aan 't hoofd hebbende Do.
A. Wallenberg Predicant te Lekkutn ( Zynde daar toe genoodzaakt) door defe Stadt
's morgens te half zes uuren, zynde voorfien.
met knodfen en paaien, alle inftrumentea
om een Huis te kunnen om ver ftooten, als
mede 3 Vaandels en een Trommel by lig heb-»
bende, paflèerde, fettende hare marfch voort
na Huifum, dog onder des het Collect-boek
van Leeuwarderadeel uit het Huis van de
Collcéfceur Wagenveldt, woonende in de
Schrans, afhaaiende, onder bedreiginge van
anderfins het Huis te fullen om verre werpen , dit boek ontfaBgen hebbende, wierd
het felve aanftonds door defe grote menigte
verfcheurt, ende de bladeren over de weg
geftrooit j feeï welk verright zynde,. be^

4 4
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gaaven fy % aan't Huis van de Heer Griet*
man Burmania, ftaande vooraan't Huifum*
mer pad , verfoekende zyn Hoog Welgeboorene om mede naa Huifum te gaan in de
Kerk, om haar gefchrifte , behelfende om
Gecommitteerden te ftemmen, teonderteekenen, en dan de Klokken te luiden, ten
einde de Boeren by een in de Kerk quamen,
gelyk gefchiede, naa welks Do. A. Waffenberg gedi-miteert wierde, dog Do. R . B.
.Reen Predicant te Huifum, welke ook verfogt wierd om het gefchrift te önderteeke.«en, en mede naa de Kerk te gaan, niet weî
tepaszynde, vertrokken defe Boeren, met
die van Huifum naa Hempens, van waar
Do. Duco Folperda Predicant aldaar mede
moefte naa G'outum, alwaar insgelyks de
Klokken geluid wierden om de Boeren te
convoceeren, welke gecompareerd en het
gefchrift onderteekent zynde, ging defe eer»
ite troep wederom naa Lekkum te rug, en
moeften die van Huifum, Hempens en Gouturn , trekken naa W i r d u m , Wydgaard
en Roordahuifum , van welke eerfte en
laatfte plaats de Predicanten mede gingen
(door de Boeren op fterke inftantien genoodfaakt wordende) gelyk ook de Boeren aldaar woonende; en vermits de tweede plaats
geen Dorp is, maar een Gebuurte, derhalven geen Predicant hebbende, zoo naaien fy
om geen Leeraar te mifl'en, de Roomfche
Priefter mede tot aan Roordahuifum t o e :
E n zoo voorts van drie Dorpen tot drie,
Dorpen de rgeheele Provintie door.
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De Boeren ten platten Lande verbitterê,
en haar toorn en gramfchap geladen hebbende op die geene, welke Lands penningen ge•adminiftreeit hadden , of deel aan Pagtén
gehad , of de Pagten te veel ma haare gedag-ten gefavorifêert hadden, of welke in voorige tyden de Boeren niet wel bejegend hadden , zoo binnen als buiten de Stadt woönende, als by voorbeeld, 's Lands Fifcaaî,
Adminiftratooren , Pagters , Ontfangers
Generaals, hoorde men dat aan defèlve gedreigd wierd om haar huifen om verre te lullen haaien, en tot een puynhoop te fullen maken , meenende dat nu alles ongeftraft geoorlofd was: gelyk ook fommige dreigementen
ter uitvoer gebrftght wierden j want op den
ï Juny 's morgens wiert 'er in de Stadt tyding gebraght, dat de Boeren 't Huis van
's Lands Adminiftrator Hibbe van Dyk te
Hallum hadden om verre geworpen, en genoegfaam alle Meubilen , en Huisfiradien
vernield en verwoeft, de Collect-boeken en
Papieren in (lukken gefcheurd.
De Heercn Staaten op aanfehryvinge der
Ed. Mog. Heeren Gedeputeerden, welke
defe onluften en diflenfien der Boeren gewaar geworden waaren, tegens defe dagh geconvoceert zynde, om 's nademiddags te vergaderen , was derfelver getal 'smorgens nog
icer klein.
Op die felve morgen tufchenaghteü negen.
uurcn,arriveerdenverfcheideneGccemmiteérde Van deStadtHarlingen,om haar propofttie
tt'êgcn j fïjrçde hier gekoomen. met drie af»
A f
gewon,
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gevï/oniieii treek fchuitcn, beftaandc derie!ver
getal indefe navolgende Perfoncn, als;
Tan Tanfên Joncma. Simcn Meilcs.
Allert Geertz.
E . D. WildfchuE.
C. T . Yfcnbeck.
Gysb. Wildfchiit.
A. van der Mtulen. Sjocrd Talma.
Cornelius Cocn.
Simon Sloterdyk.
Salomon Gerlofs,
Joanncs Hylkama.
Claas Nauta.
Folkcrt Pyters.
Freerk Fontein.
JoannesTiebbcs.
S. H . van Idfinga,
Hend. Waflènaar.
Koerd Hanncim.
Benjamin Schaav.
Cornelis Brouwer.
Jan Overzee.
FolkcrtvanderPlaats. R. van Dalzen.
Anke Janzcn Backer. W.JB.Wefterhof.
Pyter Keimpes.
R-obyn Arjens.
Arjen Waflbnaar,
Junius Alema.
Jsm van der Plaats. ;Jacob Tuininga,
T , van der SJuisL . 5. de Bruvn.
C.
W . Hoogftraten
L . Leend. Buisman.
Gerrit
Tjallings.
Jacobus Dronryp.
ij.
van
Welzens.
J. van der Woudc.
S. B. Boffcba.
J . L . Weftra.
Meye HarmensSimen Fockes.
Selle Sryl.
Jocob Hibma.
Douwe Hanckuik. Sicrk Tolsma.
Taeke Stephanus.
C L . Oiterbaan.
Flippubjanzen Swart, Magnus van Aars ze:-.
F . J. van der Hout. [Willem Poft.
' Wiltetus Hcndrikz.
fjt R.Gongryp.
-Wigle de -Fries.-'

Alk
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- Alle vercicrd met OrangeOoquardcs, van
welker Gecommiteerde, in 't Poortje by de
Waag fig de overige ophoudende, eenige uit
fig begaven aan 't huts van de Heer Itsma,
Burgermeeftcr van Harlingen en mede Gecommitteerde Staat in't Mindergetal, en naa
een kort verblyf fig naa de overige Gecommitteerden begaven.
De klagten , en 't gemor onder de Burgeren , en Boeren onder de jurisdictie van de~
fc Stadt behoorsnde , meer en meer aanwasfendeover de opheffvan een Ryxdaalder percent, of een'halve ihiiv. op de gulden over de
huiren der Huifen en Landen in deCc Stad
en jurisdictie ftaande en leggende, totonderhoud van de Arme Staat in den jaare 1740
door de Magiilraat er. Vrcedfchap van gemelde
Stadt geheven meer en meer aanwaiîcnde,
jaa ii'Ks met bedreiginge van de Huifen der
geencr, welke doe ter tvd indeMagiftraargeiëeten hadden, en dit middel mede badden geintroduceert, te fulien om verre haaien, t'onregte
voorgcevende, dat fommige Leedcn daar van
genot voor haar feiis, en andere van haare
goede vrinden getrokken hadden , vond de
Pnciüent van de Stadt, de Heer Hurgermeefter Dr. B. J. Swalue (bv abfenne van de
Heer Arnoldi voor defehe piæfideerende)
'.ipi'Jt , convocatie van i.e Magiftraat en de
Yroedfchap te doen, ^clvk ook 's morgens
te 8 uuren deic ecrùe vergaderden , en defc belaftinge van 't arme geld affteluen ,
•daar van een Rcfoluric formeerden, en deiel ve
aan de Vrotxifebap. ie huil i i uuren verga••—.•.-•

dert
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eert zynde communiceerden ,j in verwagüáge
dat defelve in defetydsornftandigheden by de
Vmedfehap Ibude worden geapprobeeit, ea
.çefolveerden voorts om die Refolutie'smor-,
gens te half 12, uuren aan de Burgers en Boeren,
welke laatfte byduifenden, (vermits de gewooïie marktdag) vergadert waren, en van alle
kanten uit defe Provintie met hare waaren
om ter markt te brengen opgekoomen waren,
J
bekent teînaaken.
Geduurende defe vergaderinge , begaven de Gecommitteerde van Harlingen en
corps fîg van 't Poortje naa 't Collegie dei'
Edel Mog. Heeren Gedeputeerden Staaten
(alwaar onder des de Prefente Leeden van
den Staat verfogt waaren te comparceren,
vermits Hooggemelde Heeren Gedeputeerden
geinfbrmeert waaren , dat de klagte over de
Pagt van't Gemaal en andere Pàgten onderde
Boeren groot was,) wordende verfdtdoor een
groote meenighte zoo Burgers als Boeren ,
fcynde defe laaite voorfie'n met groote knodfen
met fcherpe pinnen , welke Gecommitteerde
op'tCollcgie onder in't voorhuis gekoomen
lijnde, verfoghtendefe navolgende leven Gecommitteerde uit de vorig gemelde Gecommitteerden ,alsjan Janfen Jongma. Robyn Arjens. Junius Aiema. Sjoerd Talma, Frecrk
Fontein. Sjoerd Bouwcs Bosfcha, S.H. van
Idfinga. audiëntie byhaare Edel Mogende om
hunne Propofitic te doen , welke verleend
zynde, wierden defèlve door de Heer Ytsma
afgehaald, en in de Raadkamer, alwaeralîe
de Heeren 5 20 de pnefente Leeden van den
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Staat als Gedeputeerden vergadert wárcWî
gcintroduceert: binnen gekomen zynde,deed
de Heer S. H. tan Idfinga defe navolgende
Aanfpraafe, aan Haar Edel Mogende.
Edel Mogende Heeren.
<

•

•

•

.

'

.

-

^ is met zeer gröote entfteltenis en aandoening dat wy de eere hebben in decze
plaats te verfchjnen.
De aanzienlykheid van
V Èd. Mog. Perfotten, de omftandigheeden van
xaaken in ''t gantfihe Land , en de commijfie
waar mede wy bekleed zyn , Kallen ons genoegzaam regtveerdigen en verontschuldigen ,
indien wy niet beboorlyk. *an alles kunnen voldoem dog dit eene kannen wy met genoegzame vrymoedigheid aanfionts in den beginne zegge» e» verklaren , dat alles 't geene door ons
in deeztn is en wort ondernoamen, gefchied tot
voorkoominge van zodanige onheilen, als door'
gaans de Burgerlyke beroertens verzeilen , en
tot herftellinge van 't wettige gefag der ffoogê
Regeeringe.
VEd. Mog. kunnen dit breeder zien uit de
acie van verbintenijjè by ons alle gezamentlyk^
ge teekend, uit welke 'VEd, Mog. onze wa/tre fentimenten kunnen ontdecken , te» "welken
einde de eer e hebbe dezelve aan XJEd. Mog.
over te leeveren , en benejfens dezelve de
Poiniïen aan ons door de groote meenigte van
menfehen in bedenhjnge gegeeven: eu vermits
wy ö«s gezaawentlyk hebben verf ligt em aan
XJEd. Mog. zoodanige middelen van perfèajîâ
'Voor te houden t als met de f ligt van getreu-
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we Ingezeetenen over een koontL,rzw'-hebben
Wy de eere te zegge» , dat de^ algewieene begeerte des volks om vtranderinge Ï« eemge
zaaken aan UEd. Mog. reeds genoegzaam
gebleeken is, en tot adfiruüte van 't eerfte
poinct aan U Ed. Mog. voor te houden , dat
de Merites van ' t Doorlugtig Hu/s va»
O R A N G B EN N A S S A U , zoo tenrefpecte van 't Vereenïgd Nederland als deeze Pro»
vincie in 't byzonder , fco fenfibel en eclatant
x.yn geweeft , dat de geheugen/s e» dankbare
erkentenis van dezelve ten dtepflen m 4e har~
ten der welnteenende Ingezeetenen van Fries*
land gedrukt #s , eü n#jf «Tt dezelve zal,kunne» worden uitgeroeid , , 4ls blykende *s « i |
's Lands Gefihiedemjfen , dat door derze-lvet
y/eroique daadeU de vrfkeedm der Ingezetenen van binnen befiÊermd, en de Wapenen van
den Staat van bmten ontzaggetyk. zjn gemaakt.
_ Wat de andere painBtn en verzoeken aan~
belang^,, ' t ts VEd, £4og. uyt de, afgemeene
ftem der Ingezeetenen ten vollen bekend, en de
klAglgn zyn te áte-ehigvuldig ter* ooren van
î / E d « Mog. gekoomen , da» dat wy thanj
Zjsuden p$iveipfin, dat de oude- hfaey en wel'
vaart van dit Lrând tn't algemeen, e« dje van
byzondere huysgezfwnef * te» ee^maa.le als
weggeweeken en verdmeenen is , 't welk wy,
^» /«/t ons 't gantfcbe fco/k toefcbypieti daar
Aan, dat U ED Mog zeedeRt eenige^a^en her*
waards al tt veel gehopr hebben gegeevea aan
Pagters , ^idmintfirateri en andere die notoir
waren geintrejfeerd ,»4 «w 4e » y « # ï ^ a r /p*

i ïf )
•zy 0genfchyneîyk_ en zigtbaar x.00 grote ry%
dotnmeü wij}en te graven , altoos epen te ho#~
denj, en die ds genegendheid van U £d. 3fog.
tot ons waare belang en welvaart s hebben
weeten te divergeren,
Forders zeggen wj met behoorlykf eerbied
dat in de eerjte begir.felen van deze Provincie
deeze zaaien bj U Ed. -Mog. loffelyke voorzaaten z,oo niet begreepen zjn gewseft, bly<kende zulks uit navolgende reedenen , meer
en min toepajfelyk, op de ov.erige fainüen rakende d« Commercie.
i Om dat de laatjie Heer Vén Frtefland
JPhilipfuj de Tweede t den zoe zeer bekenden
tienden penning tragtende in te voeren t dg
Staten van Frtejlatid eerfi tot afkoop van dien
vrj willig een fimma van tagtig dtàfend gul*
dens, zoo wy vermeenen % opgebragt „ en voorts
s.ig zoo wel ah de overige Laodfihappen daar
teegens met geweld hebben verzet.
De *ex~
gelykinge die wy tujjchin dessen tienden penrang en de tegenwoordige Havenpagten sgten
te weezen , Edele M.og. Heer en ! willen wy
ptei verder" treckfn,
als voor zoo verre zoo
wel de Isutfie als de eerjte de Ctf»m§rsie der
Ingezeetentn ârucken % en bederven.
2, f)e tweede reeden Ed. Mog. Hesren ist
dat wel inzonderheid de Staten van Fries»
'and deezen Spaanfchen Oorlog no.it hebben
willen eindigen, ofte oit naa Vreedens vaor*>
fiellingen luifteren , ten zy onder deeze ex•»
prcjfe bepaÆnge, dut de Commercie vry en
epen zoude moeten blyven en gelaat en worden. Dit bh kt Ed, Mcg. Meeren! uit, d$
•*!
' handel*
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Jfïtndelwyze die Haar Ed. Mog« hielden %
mepens de Vreedehandelinge in 't f aar 1632,.
en wat va» te vooren geëntameerd A
waar
ky verklaarden dat zy in geen Vreede oit of
oit zonden treeden ofte bewilligen f ten zy
de Koning van Spanjen verklaarde de Commercie der Ingezeetenen van den Staat zoa
m als buiten Europa ongetroubleerd te zul"
len laaten , waar van *t verhaal te vin*
den is in h< ván Aitzma x i i î d e Joak
van zaaken van Staat en Oorlog $ óver *£
genoemde f aar 163 2 . pag. 64»" de druk^ in
quarto* Jn 't volgende f aar 1 6 3 3 . fikreeven haar Ed. Mog. een lange en geraifon*
meerde Briev aan de andere Leeden der
"Unie j waar by dezelve rieden de Freedehandeling af te breeken , ah waar door de
Commercie en fpeciaal de Ooft en Weftindi»
fche Compagnien, die by Haar Ed. Mog. ah
grondpiláren van den Staat wierden aangemerkt,
te veelnadeel ftonden te lyden, welke briev woor*
deljkjyden zelven Schryv er geboekt is x ï i îde
Boek, over 't Jaar 1 6 3 3 . pag, 3 4 tot 4 6 .
Gelyk. dan ook, haar Ed, Mog. de vryt
Commercie expres bedongen hebben by de
Jbfunfterfche Vreede nu over een Eeuw gesmaakt , e» zulks wel by een fèparaat ar~
ticul, waar toe de Heer e Donia des\tyds Ge»
committeerde weegens deeze Provincie in de
€Seneraliteit zeer hebbende geyvert , ook des
weegen door zyne Heeren Principalen fpeciaal
çslaudeerd en bedankt is geworden „ volgens
•verhaal van derzelver Schryver XXVI î iJoek
%ygr 't f aar 1648. pag. ƒ ï O >
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Het is âierhälvm niet te 'verwonderen Eâ,
M.og. Heer en , dat. de Ingezetenen
van
Friejland door deeze Havenpagtén beroofd wordende van de vruqten der bloeàiçen arbeid
van hunne braave Voorvaderen , altoos met
ieegenzin' en morringe tegen dezelve zyn aangedaan en ingemomen geweefi'.
' '
Ten Derden moeten wy nog -aanmerken dat
het berugte antwoord van Haar Hoog 'Mog.
ep de Declaratie van Frankryk. onder anderen
#ok daar op fieunt ' dat de voordeden dis
nopens de Commercie aan de Ingez,eetenen van
den Staat vergund waar en- s wierden befnoeid en ingetrocken , en moo'geh de Ingézeetenen van Friejland , die vermits de -Ha'venpagten z.eer weinig intrefi by de Commercie . hebben , en egter tot herftellinge van
/dien haar geld. en fchatten befieedeu , ; dufft
niet te regie gezeid worden.
•

Sic vos non vobis mellifcatis

apes.

Wat de Impofi van de Turf en Brandhout
belangt , daar is z,oo grooten verfchil in den
ophef van dien te befpeitren dat 't niet moogelyk, was , d<«? dit pointl de attentie van dé
Steeden , infonderheid die van tiarliiigen
Koude kunnen-paffe er en , alwaar twee en'
drie huisgezinnen die %vai groot zyti t mser
Man ••deèi.én Impofi 'bétaaien- ais-in Kfimtnige
qUartierin eenigé honderden,
'
-''Dit hebben' de 'Steeden'ûok^ al.'begreepen\.
tegens haar belang He ftryden 'ten tyde als deg*
ü»e Impofi eerft wierde verpagt ê wanneer *£
•'• •••••'••

,J5

Wumkes.nl

weinig-
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•Weinig fcheelde of alles zoude in de gtootfte
verwarringe hebben geraakt ,
verklaarende
naamenthk^de Steeden , dat zy zig met o-eweid Aagten te zetten teegens die gene die dit
middel zoude tragren inden haaren in te voeren ,
welke ASle by de • Friefehe Hiftory fchryvers
woordelyk^ te vinden is.
Wat aangaat 't laatfte poinEl namen tijk behelzende ,

dat

aan

zy»

HOOGHEID

tuierde verzogt e enige reglementen te jlatu'éren , nopens 't ftemregî i furisdiütie van den
Hoave Provinciaal, en Aiagiftraten der Steeden , derzelver Privileqien en voorredt en ,
vertrouwen wy dat dezelve volgens zyne WJÎheid daar toe door ZJ Ed. Aîog. zynde verzegt , zoodanige fchikkl'ngen zal maaien, dat de
Misbruiken in dezelve ingefloopen , tot meeste genoegen der îngezeetenen en met de weeft
ktllykhyd -worden verholpen.
Wy'verzoeken derhalven Ed, Afog. Heeren.
op onze overgegeevene poinblen eengunfttge refulutie , vertrouwende des te meer daar op 9
mn dat de Agtbaare Magiftraat , Gezvjooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedfchap
pan Har tingen , ons heeft gelieven te vereeren met een 'oriev van voorfchryvinge , en
u-j ook zonder dien zyn bloot gefield in onze
huizen m perzoonen aan e ene Disperaate Ge~
meente,

, Onder het doen-van welke aanfpraak de
poinóren • aan de Ed. Mog. Heere Prefident
van't Collegie wierden overgeleevert, luidende defelye van woort tot woort als 't
volgt..
•
JrQXîîO©
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Poinâreo.
Welke de Gecommitteerdens der gemeene Burgers en Ingezeetenen van Harlingen worden verzógt en gelaft, fcbriftelyk voor te draagen , aan de Ed.
Mog. Heeren Staaten van Friefland.
Voor eerft , Zoo verzoeken de voorfz.
Burgers en Ingezeetenen ,' aanmerkende dé
groote Merites van 't Doorlugtig H U Y S
V AN O R A N G E E N N A S S A U , &C & C . & Ç .

als waar door het gemeene beft.van Nederland ontflaagen is geworden van Tyranny
en onderdrukkinge s dat de Süccefîîe van
het Stadhouderfchap mag worden Erflyk
verklaard over deeze Prövintie , zoo wel
in de Vrouwelyke als in de Mannelyke'
Lynie, in diervoegen als in Holland is vaftgefteld, en] met defelve -Præminentien eil
Regten
Dat alle Lands Havenpagten hoe ge*
naamt en van wat natujr die ook mogert
zyn of 'genócmt mogen worden , benevens
het Gemaal mogen worden afgefchaft , en
dat daar en tegen een Quotifatie over de
•Ingezeetenen werde geftelt.
- Dat dé Pagten van de Stad Harlingen die
de Commercie belemmeren werden opgefîeeven ,' te wçten de Pagt van 't klein Gemaal , de oude Stads Wynen , verkleinde
Wynmaat en Bieren s en dat daar en tegens
van de Ingezeetenen een maatige Quotifaué
ten voordeel van de Stad werde geheft.
B x
Dat
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Dat de Impofltien van de Turf en Brandhout mogen cefleeren , als wordende zeer
ortegaal gedraagen.
/
Dat de Pagt van 't Beeftiaal moet blyven ; dog wanneer Vlecfch uitgevoert wort
zal moeten afeefchreevcn worden.
o

Dat de Ingezeetenen van Harhnsen zeer
gewillig zyii ,. haar te onderwerpen een behoorlyke Quotifatie voor deeze Pagten te
Tôidoen aan de Landen, nerïens de anderö
Ingezeetenen van deeze Provintie 2 als zynde niet waigeragtigh 's Landts beftaan te
Voldoen.
, Dat de Caffatie van alle bovegenoemde
Pagten de facto mag gefchieden, en 'sLands
bedienden , op die middelen geftelt, aanftonds te worden aangefchreeven; s om met
de invorderinge derzelver te fuperfedeeren,
om alle verdere onluften der Ingezeetenen
voor te koomen.
Dát zyn H O O G H E I D zal worden verïogt om nopens het ftemregt , fampt Jurisdictie van den Hoove Provinciaal, Magiftraaten dezçr fteeden , op* derzelver Privilegiën en geregtigheeden , zoodanige Orders te ftellen als naa Syn H O O G E - W Y S *
HEID met de Fundamenteele Wetten van
den Staaï beft zal dunken over een te koosnen.
Dat haar Ed. Mog, verzogt zullen WOJden dire£fc fchriftelyk hun toeftemminge
hier op te geven , voor zoo verre de Gecommitteerden ten fpoedigften zyn verpligt
aan
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san de hollende Gemeente Raport van deeze hunne Commiffie te doen.
Over welke Poincten Haar Edel Mog.
delibereerde ; hadden de Gecommitteerden onder in 't voorhuis lijnde veel
moeite om 't gemeen , 't welk in een
groote meenighte aldaar zamen gevloeitwas , te ftillen , willende als 't waare met
geweld naa booven indringen ; dog eindelyk de Gecommitteerde van boven komende met rapport dat het verfoek nopens
deaffchaffinge van alle, zoo Haven als andere
Pagten , was ingewiilight , was 't gemeen
daar mede te vreeden , en vertrokken alle
Gecommitteerde wederom naa haar voorige
Logement.
. De præfènte Leeden van den Staat , om
defe Refolutie te fpoediger aan'tvolk bekene
te doen worden , verfoghten ten dien ein- .
de de Præftdent van de Stadt om boven te
koomen , welke uit de vergaderinge van
de Magiftraat en Vroedfchap fig voor die
tyd abfenteerende op 't Collegie compareerde , aan wie dç Refolutie [van haar
Edel Mog. in gefchrifte in originali wierd
overhandight , met laft om defelve ten
eerften naa voorgaande Klok-kleppinge te
îaaten publiceeren , fullende naderhand
door den druk gemeen gemaakt worden.
De Præfident van de Stadt wederom in
de vergaderinge van de Magiftraat en Vroedfchap verfcheenen lijnde , wierd order gegeven te half i a uuren de klok te luiden,
en daar
het PlaccaaS van de puije van 't
B 2
Stads-
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Stadshuis te laten afkondigen : geîyk
gefchiedde.
Behelfende dit Placcaat dat
de Heeren Staaten befpeurt hebbende de
genegentheit der Ingezeetenen , om alle
Haven Pagten en andere af te fchaftèn,
fulks hadden geaccordeert , wordende de
Grietlieden en Magiftraaten belaft om aan de
Ghargers &c. te ordonneeren, fig van alle
yiïîtatien te onthouden , gelyk mede alle
Ingezeetenen verfoght, indien eenigebefwaareniiîèn hadden fulks in te brengen tegens
Woensdag den f Juny aanftaande, tegen
welke tydt de Hooge Regeeringe geconvoceert foude worden enz.' bredei" volgens
Placcaat hier agter met N o . i . : welk Placcaat afgeleefen fijnde, wierd ter felver tyd
mede gepubliceert de Refolutie van de Magiftraat en Vroedfchap, waar by de belaftinge van't Arme a;eld in't toekoomende foude
ceffeeren ? en nu niet meer voor dit' jaar
betaald worden ; werdende de goede Ingezeetenen bedankt voor haare contributie
daar toe, met toewenflnge van des Heeren
Zeegen, omftandiger volgens Refolutie met
N o . z. : welke alles venïght zynde, onftond onder 't fwaajen van de hoeden , onder de Burgers, Ingezeetenen en andere
omftanders een.geroep, van Vivat Orange.
En om de Burgers en Ingezeetenen meer en
meer tegemoet te komen, wierd het brood i en
pen halveft.afgefet, en de bollen naproportie.
Wás 't nu in de Staat zoo 't fcheen ftil ;
buiten defelve was alles op verre naa niet
bedaart :' want men hoorde nog rondom
van
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Van verre dreigementen van brand en plundiring aan defe en grne te doen.
Wyd en zydt wierden de boeken der
CoJleéteurs afgehaald en vericheurt , zoo
dat het ook te diigten was, dat fuik een onweer lighteîyk in de Stadt konde over- Waajen";• alwaarom die van 't Vliet -of.haare Officieren en •Hoofden oordeelden 't veiligft te fijn om iuîks alhier te verrigten,
ten einde die boeken op een verfeekerde
plaatfe te brengen , en alfoo te bewaaren.
Sondag den x Juny was in de ftad alles
ftil , dog wierd kondfchap gebraght dat
eenige Boeren 't Huis van den Ontfanger
Paulus Eckringa, woonende op.St. Anna ,
geheel en al om verre hadden gehaald, en alles vernield : wat redenen de Boeren gehad hebben om fuîks te doen is onfeeker j
dog dit is lèeker dat de Ontfanger Eckringa , en fijn Vrouw en Soon , 's morgens
met een Wagen hier door na elders fijn
vertrokken , leggende niet alleen arm te
fijn, maar daar en boo ven , dat fijn woonplaatfe moefte verlaaten 3 uit vreefe dat à& Boerea
fijn Perfbon mogten aantallen : nu. hoorde
men anderfints van geen rumoer., alsalken'c
luiden van klokken der omleggende Dorpen..
Dog gelyk op een fchielyke ftilte wel
een fwaar onweer weder volgen wil:, zo
'ging 't hier ook; want Maandag, den .3, Juny
fijnde den 2de Pinxter dag, wierd 'er eenfeeker beright ingebraght , dat de Boeren
't. huis van de Heer Grietman Knyff te
Wier ftaande hadden aangetaft., gedeelte--

-

'

B 4,
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lykafgebrooken, en gedeelte! yk in brand gcftookcn , zoo dat 'er niets van overgebleeve'n is als de vier muuren , fijnde alle meubelen , welke voor af niet geburgen (ijn, verbrand : jaafelf ging de woede der Boeren zo,
ver, dat zy'tSpeckenVleeiçhuttdefchoor.fteenennamen , het fel ve in de vlam wierpen,
ten einde defelve fig meer konde verheffen,:
rnet bedreiginge , indien de Heer KnyfF*
welkeüg verborgen hield,daerpræfcnt was s
den felve in de vlamme te fullen werpen.
Welke de redenen van defe wreede en oinmenfchelyke moetw.il •geweeft zyn, is die
geene bekent,welke defelve gepleegthebben.
De Magiftraat en Vroedlchap , gecommitteerden uit den haaren gemaakt hebbende , naméntlyk de eei-fte, de PRasfideerende
Burgermeefter Dr. B. J..Swalue, ende beide
Boumeeiters J. Pierion en U. H . Huber, eá
wegens de laatfte , de Üxtraordinaare Commiffie welke voor dit Jaar geexereert wicrà
dóox;de Vroedsluiden, Ûr. j . Clonckers, H .
B. Hanenburg en B. Dorhouc, om cemgé
poincÜèn tot redres op te ftellen , hadden dç
Bevelhebbers ten dien einde ook gecommitteerd de Hoplieden, T . G. Brumngh • G, J.
HerfftjDr. J. Weiîelmsen Dr. B Nauta,dog
van : welke de laatfte fig naderhandt geëxcufeert; heeft. £ n dewyl ten platten Lan-»
de Gecommitteerden gettemt wierden , z.00
was 't óok noodig , dat uit de îngczeetentrt;
van de Stadt een commfffie ter voorigen
einde gedecerneert wierd , derhaîven
wierd váftgeilcld in de vergadering der Be-.
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vel hebber en.', tot dien einde geconvo'fceert l
om in alle Efpeîs omfchryvinge te doen, en
. uit delngezeetenen in-ieder Efpel een tot G e committeerde te doen ftellen , gelyk m e d e ,
vermits 'er' van buiten bedreiginge gedaan
wierde, om defe en geene huifen in de Stadt te
'fullen aantallen en fpolieeren, om alle Manfchap in de Stadt gevonden wordende op te
fchryven , en defelve deeze Acte te laaien onderteekenen.
Procuratie ter verteekening geprafenteert
aan alle Burgers en Ingez.eetenen der
Stad Leeuwarden-,
cp Pinxter maandag 1748.
Wy ondergefchreeven Burgers en Inwoonders van de Stad Leeuwarden bekennen en
verkjaaren s dat wy onder gefchreev ene alles
in w'Aarden z,ullen houden , al het geene
dat onz.e Gecommitteerden zullen doen tst
welfiand van 't Gemeenebefi en Volk^ , en
dal wy ons gefaamentlyk^ verbinden voor dt
gemeene mfi en veiligheid der Burgeren en
In? e neetenente waaken ,- en on$ verbinden
by de eer (te kennijfe gereed tez,yn,
Pot adfî~
ftentie , en dat wy als Gecommitteerde ftemmen, namentlyk^. •' »it
Ooft Hoekfter Efpel. D e K o o p m . K - J o u k e s .
O . Keimpema Efpel. D e K o o p r a . P . J - , S t e r ringa.
Keimpema Efpel.
D e O l d Büf-germ. L .
Vitringa.'
• W . Keimpema Efpel. M . Brügmaa.
Bf
Z. O.
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Z-.O.HooffterEfpeî. De Koopro. E, Ao»
deles.
N . O. HooffterEfpel. DeKoopm. D, j , Sceper.
W . Minnema Efpel. De Koopman j . B o u ritius.
Minnema Efpel. • DeKoopra.P. Raats»
velt.
O. Minnema Efpel. De Koopman J . ' F .
Oldersma.
W . Hoekfter Efpel. De Koopm. J. Bofch.
1 Uilke W . de Vries»
Z en N . Vliet.
> Gerben Uibes.
3 J- Cornelis Feddes.
^ , „,.,..
> Hette Pofthumus,
Oude , Galilæen. > T ^
,,
) j . Groeneveld,
Camftra Buren.
~) J. van Wieheren.
5* W . Builîngh.
En dat de onkpjîen die de Gecommitteerde
genoodzaakt worden te doen , gelykelyk^ van
ons z.ullen worden çedraanen, waar voor ten
onderpand fiellen voor het nakoomen deez.es
alle onze geen exëmpte goederen , met Submiffle des Uoffs van Fricjland , en alle Regten
en Geregten : In kennijfe onz,e handen.

E n was defe Procuratie door alle Ingefeetenen, fonder onderfcheid van wat rangh of
qualiteit, onderteekent.
Om ingevalle de Inwoonders eenig moleft door ymand moghte aangedaan worden geweld met geweld af te keeren , en
de Stadt tegens alle onheil te defeadeer e n , werdende van defè omfchryvinge 's
avonds den j Juny een: begin gemaakt,
.'....
, i;
"
en
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en 's morgens of tegen de middag van 's anderen daags, fîjnde den 4 dito, voltïokken.
De Heeren Gedeputeerde Dingsdag den 4
op 't Collegie vergadert iîjnde, oordeelden
't niet ondienftig om de præfente Leeden
van de Staat , welke anderfints tegens den
5 dito by een fouden koomen, te doen convoceereh , om aan defelve voor te draagen, ten einde Syn H O O G H E I D den Heere
P R I N C E VAN O R A N G E

EN

NASSAU,

& c & c & c te doen proclameeren tot ErfStadhouder, met fucceffie in de Vrouwely'ke Linie, zoo als in Holland airede was gefchied, gelyk ook 'snademiddags, naa dat
de klok te half 2, uuren of daar ontrent was
begonnen te luiden, met het ophouden des•zelfs, van de puye van het Stads Huis zoodanigen Placcaat ter prælêntie van de Gecommitteerden van de Magiftraat en Vroed»
•fchap aan de regeer hand , en de Gecommitteerden van de Bevelhebbers en
Breede gemeente ter flinker hand wierd afgeleefen voor een groote meenigte volks ,
welke, naa dat de Publicatie gefeftied was s
onder 't fwaayen der hoeden uitriep, Vivat
O R A N G E , zoodanig dat de lught weergalmde, breder te zien by de By lagen by N o . 3.
En dewyîe ibmmige Boeren de Colect"boeken ten platten Lande hadden aan ftukken gefcheurt , zoo hadden de ïngeiëetenen van 't Vliet en Oude Galileën , om
Fulks voor te koomen raadfaam geoordeelt
defelve in tyds van deCollecteurs in de Stadt
woonendeaf tehaalen j -geiykhet fçhe ook op
"'
"
Maan-
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Maandag den 3 wierd uitgevoert , brengende die op de graghtswal , aan 't huis
van de Heer Griffier Plettenbergh in verfeekering , alwaar 's naghts een Schildwaght, welke alle uuren door naar afgeloft
wierd, gepofteert ftondt. Welk vorbeeld
de Ingefetenen van Marrum en Nykerk navolgende , kwam tufîchen Sondag en Maandag nagt een groot getal van defelve voor
de Vrouwenpoort, om de Colleclrboeken
van de Notarius Bouritius, als Ontvanger
van die Dorpen af te halen, dog wierd het
zelve door twee van haare Gecommitteerden verright, blyvende onder des de groote
meeaighte, op verfoek en aanraden van de
Officier der Burgerye, die de waght aldaar
had buiten de Poort, om haare Gecommitteerden aftewaghten. Welke na dat zy de
Boeken ontfangen hadden, wederom buyten
de Stadt gelaten zyn, en-met eikanderen naa
haar woonplaatfen vertrokken.
Terwyl ondertuflchen in de Stadt alles
in ruft was , zoo was 't ten platten Lande in oproer , door bedreigingen, die aan
defe en geene Heeren, aldaar hun verblyf
hebbende , gedaan wierden.
De Ingefeetenen yan de Provintie . by
Staats Refolutie op den i Juny gepubliceert , verfoght zynde om haare befwaarniifen (indien zy eenige hadden) in te brengen, tegens den 5 dito 3 zoo was 't noodig dat uit ieder Dorp Gecommitteerden
verkooren.wierden om haare voorftellen in
te brengen , geîyk rondom door Klok-
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kleppinge gefchiede , dog derfelver getal
te groot fuiiende zyn , wierd door de G e committeerden van de buiten Quartiercn
raadfaam geoordeelt dat men circulaire miffiven van defen inhoud moeiten omfenden,
Luidende het opfchrift

Aan de Gecommitteerden
van
. . . . . . .
Alfoo volgens Publicatie van den ïfieti
deefer de Extraordinaris Landdag is bepaalt 9
op %voensdag eerftkoomende den Jde defcs ,
emme als dan door de Ingefeetenen defer Pro•vintie of hunne Gecommitteerden te warden opgegeven
fiodaanige
befwarenijfen als ten
meeften nutte en welfiand van den Lande
dienftig [uilen -worden geoordeelt , en un/ ondergefchreevene ten dien einde fjn Gecommitteerdt door de huitenquartieren der Stadt
Leeuwarden , fis ifi dat wy verfoeken dat
eenige uit yder Grietenje of Stadt mogen worden Gecommitteerdt , omme met ons en de
Gecommitteerden uit de Stadt Leeuwarden op
voornoemd-sn dag 's morgens om Negen uuren
pr&cys figh te vervoegen in de groote Kerk te
Leeuwarden s omme te famen raad te pleegen over de befwaarenijjen , omme defelve
foo veel mogelyk^ met Eenparigbeit vafi ts ft ellen «n aan de Staat en voor te fiellen.
De redenen waarom wy dit verfoek^doen ,
is , ep_ dat de faken niet vertraagt moogen
werdea
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Werden door de menigte van menfchen , en
alles tot een heilfaam eynde mag volbragt
worden*
Waar toe wy wenfchen dat God [jn feegen
wil verleenen , wy blyven hrer mede na vrindelyke groetenijfe en teewenfchinge van alle heil
en zeegen.
ZJE, Goede Grinden.
Buiten Leeuwarden,
den 3 Juny 1748.

ü . W . de Vries.
Jan Teijes.

J. C Feddes.
R . Kalkenfteyn.

,H. V. Wicheren,
Willem Buifîngh.
Hette Poftumus.
Gerben Ulbis.

Met mondeling verfoek dat de ïngefeetenen
liet getal der Gecommitteerden geliefden te
verminderen, en uit ieder Gnetenye vier
perfoonen als Gecommitteerden af te zen-»
den , het welk nog een getal van 120 perfoonen uit maakte
wegens de 30 Grietenyen , waar by de elf Steden insgelyks
de haare voegende , het getal der Gecommitteerden zeer groot zoude zyn; al waarom de Magiftraat ook goed gevonden had,
om de Jacobyner of Grote-kerk te laten approprieren tot de plaatfe, alwaar alle de
Gecommitteerden haare Propofîtien konden
doen opftellen, en hare Conferentien beginnen ; dog zy n 'er wegens yeder Grietenye meer
als vier perfonen , althans wegens verfcheidene Grietenyen , uit fommige Dorpen twee gecoitipareert..
En ten einde alles in goede ordre fonder
çonfufie of opfchuddinge konde begonnen
wor»
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worden , oordeelden de Officieren van .de
Vlietfter Compagnie nodig, om hare manfchap, als mede die van Oude Gaîileën,
Camftra-buiren,, Snakker-buiren,en dieonder
de Jurisdictie van de Stadt behooren, te doen
opkomen, dog ionder geweer, maar evenwel
zoo, dat' zy in cas van oproer het felve zeer
fchielyk konden byder hand hebben, pofteerende 's morgens den ƒ Juny al vroeg eenige
manfchap van genoemde Compagnie fîg buiten de poorten van de Stadt, om de Gecommitteerden van de refpeófcive Grietenien afgefonden wordende op te wagten, en defelve de plaats al waar de Conferentien zouden
begonnen worden aan te wyfen, en meteen
verfoekende om ongewapend in de Stadt te
koraen, en de Stokken'er buiten te laten en af
te leggen, en op dat de refpeclive Gecommitteerden hare Conferentien vry en onverhindert fouden aanvangen, en door niemant
belet worden, zoo wierd bovengemelde
manfchap, namentlyk die van't Vliet, Oude Gaîiîæen, Camftra-buiren Sec, by de Jacobyner-kerk in twee rijen gefchaart, beginnende by de Oofterdeur dwars over 't
Kerkhof, en ook een gedeelte naa de P u t ,
voor by de Muntje Muirftraat, zynde maar
twee deuren oopen en alle andere geflooten,
zoo dat niemant eenig acces in de Kerk had,
als alleen de Gecommitteerden van de refpective Grietenyen en Steeden, welke op geen
andere wyfe in de Kerk konden komen, als
door deie twee geleederen te paffeeren .. of
fchoon nu de gemene van de Compagnijeri
niet
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niet gewapent waren , zoo waren eghter de %
Officiers , zoo Capitains, Lieutehans, ais
Vaandriks, voorfîen met Piek en Deegen ,
Vaandels eneeharpes, daarby de Tamboers
met flaande Trommels.
De Gecommitteerden nu al 's morgens,
om half tien uuren compleet in de Kerk
Vergadert zynde, wierd de deur door de
Officieren der buiten Quartieren, die de
Wagt by de zelve hielden , gefloten , invoegen dat niemant in of uit de Kerk konde komen: hier van kennis gebragt'zynde aan de
•Gecommitteerden, door eender meergemelde Officieren, klom Uilke Wytfes de Fries
Leeraer der Doopsgefmde, op het geftoeite
van zyne Hoogheid , de Heere Prinfe van
Oi'angien en Nasfauw , en deed een korte
aanfpraak aan alle de Gecommitteerden
hierin de Kerk vergadert zynde, verfoeiende de zelve om zig in vier Quartieren te
'verdelen, wyfende een yder zyn plaats, als
'een Quartier onder het Orgel, een in het
-Comlftorié, een in de Broodkamer, en een
inde-banken van de Heeren van de Regeering. De Gecommitteerden in order gefe'ten zynde, was het eerfte voorftel of het
niet nodig 'was dat uit yder Stadt een verkoren wierde, om zoo het op gefielde by
.yder Stadt te fameh te vereenigen, het
welk by de Gecommitteerden uit de Steeden goedgèkeurt wierde : defe Gecommitteerden eeri weinig voorwaarts gaande, haalde een yder derzeî ver zyne: Poinétèn voor
•;<den dag j1 én wierden alle, een voor : 'eeft
3—
gek»
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gelefen , en op dse w.yfe deden, ook de drie
andere Quartieren ; namelyk wegens Ooftergoo, Wcltergoo, en'Seven wouden.
Dit werk reJclvk 'gcvorder: zynde kwam
een van de Wagi hebbende Officieren in de
Kerk, om te zeggen dat de Kamerbewaarder van Haar Ed. Mcg voor de Kerk was,
welke verfogtc om de Gecommitteerden te
fpreken, waar op uit yder Quarticr tweq
gecommitteerd;wierden , welke in(!;ct Choor
by eikanderen kwamen , de Kamerbewaarder van Haar Ed. Mog binnen gelaten zynde , zeide, dat Haar Ed. Mog. de Heeren
Staten begerig waren, om twee Heeren uit
den Haren te committeren , en tot de'Vergadering der Gecommitteerden in • de
Kerk te zenden ; waar op een van de acht
Gecommitteerden antwoorde, dat zy de eere
zouden hebben om de tv/cc Heeren uit
Haar Ed. Mog. gecommitteerd, op te wagten. De Heeren N . Arnoldi Gccómmiiteerde Staat in't Mindergetal, en J. van Smlnia
Secretarius der Heeren Staten , Gecommixteert wegens Haar Ed. Mog., gekomen zynde , wierden door twee Gecommitteerden
uit Ooftergoo in de Kerk ontvangen, en
na eeii korte zamenfpraak gehouden te heb-.
ben, door a Gecommitteerden van de Staeden weder uitgeleid; waar op een der Gecommitteerden uit Weftergoo , zynde ecu
Predikant, op het Geftoei:e van zxn Hoogheid klom., endedc, zonder daar toecommisfie te hebben, een reden voering tot de geîreclc Vergadering, waar 'm zyn Ecrw. mc.1C
de,
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de, dat de twee Heeren Gecommitteerde uit
Haar Ed. M_og. de Heeren Staaten , hun
hadden bekent gemaakt, als dat Zyne Hoogheid de Heere Pnnce van Orangicn en Naslauw zoo, aanftonds verwagt wierde, en
reeds al na by de Stadt genaderd was; het
welk van dat gevolg was, dat de gantiche
Vergadering in beweging raakte, en zeerdriftig begon te worden , zelfs zoo, dat
liet rumoer buiten de Kerk gehoort wierde; dog defc beweging wierde door 7 andere Gecommitteerden, die mede in dcfe Commiffie geweefi; hadden , wederom geftik ,
^eggende dat die twee Heeren Gecommitteerden uyt Haar Ed. Mag. de Heeren Staaken , ten dien opfîgte wegens Zyne Hoog-,
|ieid geen woord gefprokea hadden.
De Vergadering wederom bedaart zynde,
f n over de Poincten gedelibereert hebbende,
duurde het* niet lang of de Steeden waren
îiet over hare Poincten eens; waar op, de
Gecommitteerden van de Steeden , die een
weinig voorwaarts"gegaan waren, verfogt.
wierden een yder op zyn plaats < wederom
te gaan fitten;_ het welk gefchied zynde ging
Dr. M. Smits van Franeker op een bank voor
de Gecommitteerden van de Steeden ftaan,"
en las de Poincten een vooreen vooi\ welke ook met. weinig verandering van alle Gecommitteerden der Steeden wierden goed
gekcurt,waaropJ. A. Basfeleur wegens Bolswardt alle defe Poincten op dictamen van
-je Dr. Smit in 't net fchreef.
, :=
Y)ç. Gecommitteerden van Weftergoo ho.-?
ren
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rëride dal de Gecommitteerden van de Stee;
den'hare PoincTren reeds hadden opgemaaktj
verfogten de hare met die van de Steeden te
vergeiyken, het welke aanftonds gefchiedéj
waar op defe twee Quartiereh , zig terftöndt met malkander vereenigden : het
Quartier van de Wouden voegde zig aanftonds' ook by de twee vereenigde Quârtieren, als alleen dat ij eenige Artikulen hadden, afzonderlyk voor haar Quartier alleen j De Gecommitteerden .van OoftergöÖ
die veel moeite hadden, om zig in den beginne onder malkanderên te . vereenigëh 3
fcéüfdénóok alle de Poincten, door de Stêederi.
épgeftclt, voorgoed, welke vereeniging
gefchiede in de tyd van een half uur. De-;
Fe Poinéten opgefteld zynde moéftéh ook
ondertekend worden, waarom uyt yder
Quartier tweegelremt wierden , om die'uiç
aller naam te teekenen 5 en om de opgefteldé
Poincten , tot 14 in getal, aan Haar Ed.
Mog de Hecren Staaren ter approbatie te præfenteeren, waar op goedgevonden wierde, om
een van de Wagt hebbende Officieren der buy»
ten quarticrentczendenna't Lantfchaps Huis,
om Haar Ed. Mog, kenniflb te geven, dat de
Gecommitteeerden haare Poincten in gereedheid hadden, en audiëntie by Haar Ed;
Mog. verfogten. Defe wederom gekomen.
en rapport aan de Gecommitteerden gebragt
hebbende, gingen de aght Gecommitteerden
naa het Landfchaps H u i s , wordende voorgegaan en gevolgt door een Detachement vau
de VHetfter Comp.; op 't Landfchaps Huis
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verfcheen.cn en in de Kamer van't Mindergetal , naa verfogte en bekomene audiëntie,
geleid zynde, hebben dezelve aan de Ed.
Moog 'Heeren Staaten in 't Mindergetal,
hare Pro pofitie gedaan, en de Poinéten fchriftelyk overgegeven, naa welks dezelve Gecommitteerden zig buiten de Kamer begeven hebben, ten einde de Ed. Mog Heeren
Staaten in 't Mindersetal, defe Poinéten in
de refpeéfcive Kamers of Quartieren van den
Staat , elk in de zyne, konden voordellen,
ten fine van approbatie.
De Gecommitterden eenige tyd vertoefd
hebbende op'tLandfchaps Huis,om een gunftig antwoord at te Wagien, hebben't zelye
eindelyk bekomen; want wederom in, 't Minaergetal verfchenen zynde, is haar bekent
gemaakt, dat haare Propoûtie geaccordeert
was, gelyk dezelve ook naa betuiginge van
dankfegginge aan Haar Ed. Mog., van 't
Landfchaps Huis, geëfcorteert als voren,
zyn afgegaan te drie uur , en aan 't gemeen , by duyfenden aldaar vergadert,
met het fwaijen van de hoeden hebben
aangekondigt.
Onder des hadden de Gecommitteerden ia
de Kerk niet te verrigten, als wat heen en
weder te wandelen, het welk oorzaak was
'dat velen het lange bly ven der aght Gecommitteerde begon te vervelen, waarom al van.
een zeker perfoon in die Vergadering geproponeert wiei-de, om op de Priniê Stoel te
gaan, en aan de Vergaderinge voor te dragen»
©f het niet nodig was oia twee na de Gecom-
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mittcerdcn op het Land fchaps Huis te zenden,
en te vragen naa de reden waarom zy Gecommitteerden zoo lange weg bleven, dog
andere oordeelden, dat men daar nog wat
mede moefte wagten, want dat'er veel tyd
toe nodig was, om die Poinében behoorlyk naa te zien, en te ondertekenen.
Terwyl men hier over fprak duurde het niet
lang, of de lang verwagte Gecommitteerden
kwamen wederom inde Kerk, waar van twee
op dePrinfe Stoel klommen, als Dr. Binkes vatï
Workun , en Dr. Smit van Franêker, en
maakten aan de Vergadering bekent, dat zy
by Haar Ed. Mog. vriendelyk ontvangen waren, dat Haar Ed. Mog. alles hadden geaccordeert, en dat, als Haar Ed. Mog. de R e folutie getekend hadden , defelve defen dag
nog zoude worden afgelefen , en dan direct
aan de drukpers over gegeven.
N u was de vraag hoe men verder handelen
zoude om de geaccordeerde Poinében verder
ter uitvoer te brengen, waar over by de Vergadering gedelibereerdzynde,is gerefolveerd
om uit yder Stad en Gritenie elks twee Gecommitteerden te kiefen, om op Maandag den i®
j u n y , 's morgens te 9 uuren, op de Stads
Doele te Vergaderen, en zig dan in befôndere Commiffien te verdeelen. Waar naa va»
eenige -verfogt wierde, om de Vergadering
te doen fcheiden, gelyck ook gefchiede,
voegende de Gecommiteeerden zig by elkander , twee en twee, en gingen zoo tcç
Kerk uit.
Edog wyle de voor gtftelde-cn geappro»

. -

GI
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beerde Poincfcen in zoo een. groot, getal waîren , zoo was 't''s Lands Secretarius ommogelyk, om daar van ten eerften een Refoîutie te coucheeren, door de Leeden van den
Staat te laten tekenen, en ha zulks voiscns
gewoonte Publiceeren , maar om evenwel de gemoederen der Ingefeerenen, welke nog niet ten vollen geruft waren, en
aan't bedaren gebragt, in ftilte te brengen*
oordeelden de Heereri Staaren 't by provisie raad faam , om zonder Klokiuidmge van
depuye van't Stadshuis te laten bekent maken , dat vermits de menigvuldigheit der
Poinókeu, de Staats Refolutie niet ten eerften konde worden opgemaakt of ondertekent, maar dat zulks aan de goede ïngefeetenen 's avonds te 7 uir, door Klokklippinge zoude worden bekent gemaakt: doende ten dien einde de Præiîdeerende Heer
Burgcrmeecfter Dr. B. J Swaltie in 't Mindergetal komen , en aan zyn Ed. defe Refolutie ter hand geftelt hebbende , ten fine
om dezelve aanftonds te doen Publiceeren,
ioo is fulks ook ten eerften in præfentie
van een meenigte toehoorders, welke aldaer airede vergadert v/aren, (vermits wel
geilen hadden dat 'er iets zoude moeten afgeleefen worden, om dat't venfter van de puyd
van 't Raadhuis opgefchoven , en 't groene
Jpreed, pronkende met't Stads Wapen, in
't venfter gelegt was, gelyk op zodanige tyden altoos in gebruik i s ) ten overftaan va»
de Præfïdeerende Burgermeefter 's namiddansten hjJCvvföir gepubiiceert,
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Ieder een nu zeer verlangende na de uir
op welke de formeele Refolutie bekent gemaakt zoude worden, wierden onder des tegen die tyd de Gecommitteerden van defè
Stad, zoo uit de Magiftraat, Vroedfchap ,
Bcvclhebberen 4 als Bredegemeente , tot dien
einde geinviteert.
De Gecommitteerden van 't Vliet, Oude-galilæen , Camftra-buiren , en onder de
Junfdiclie behorende, alvoorens op 't Raadhuis verfchenen zynde, poftcerden fig de
Compagnicn van hare Ingefeeienen voor
't Raadhuis, met flaande Trommels en
vliegende Vaandels, en eenige tyd, by naa
een half uir, aldaar vertoeft hebbende, begaven fig genoemde Gecommitteerden vâtî
't Raadhuis , wordende ten eerften gevolgd door hare Compagnie, met flaande
Trommels , en marcheerende zy voor aan de
Eewal of Orange" wal langs, tot buiten de
Hoekftcrpoort op de Aanstuyn , alwaar defe
Compagnien halte hielden, en een ronden
cireul formeerden , wordende doe doof
de Gecommitteerden de Poincten, welke
door de Staaten geaccordeert , en alvoorens1 gefchreven waren. aan. hare Respeólive Manfchappen voorgeleefen, dewelke door \ zwaayen met haare hoeden en 't
roepen van Vivat Orange, haar genoegen
en 'blydfehap daar over betuigderr.
De Klok eindelyk 's avonds te feven uir
beginnende te luiden, kwamen de Inwoon»
ders van defe Stad, en de Boeren welke
nog uit -nieu'wsgierigheit ir> de Stad geble-C 4
ven.
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ven waren, van alle kanten t'zamen vlbejen, in zoo een grote menigte dat men wel
op de hoofden, om zoo te fpreken, als over
een ftraat konde gaan, 't geen een zeer
aardige vertoninge gaf, vermits genoegzaam alle hoeden met Orange Coquardes
waren verciert.
De Klok ophoudende met luiden , verfèheen de langgewenfehte tyd op welke de
gunftige Refoîutie van den Staat aan de Ineicetenen zoude worden bekent gemaakt:
,Vas 'er te.voorcn onder defe grote meenigte een fterk geroep en gedruis, nu veranderde dat in zoo een ftike als of'er geen
Menfchen by of ontrent waren , wanneer
de Præfîdent met de eerfte Clercq op 't
puye, van 't Stadshuis verfcheen , zynde
doe gelyk te voren de Gecommitteerden
van de Magiftraat, Vroedfchap , Bevel-'
hebberen, en Bredegemente aan weerkanten, zoo in de Raadkamer, als op de Kamer
der Penfionarien en boven op de Voorzaal
vergadert; wordende ten overftaan- der zei-.
v e r , d6 Refoîutie van de Heeren S [âatcn
op de geproponeerde Poimâen genomen ,
en door der zelver Leedcn alle Hooft voor
Hooft getekent, afgekundigt , behelfenJ.e
14 in g e u l , volgens Rcibluitc hier nevens
met N o . 4
Zoo ras de boveaftaande Publicatie was
gedaan, wierden op verfoek van de Gecommitteerden drie fchooten uit het Canon op
de Stads Wallen leggende gedaan, het geen
tot ee& icm zoude «rekken- voor de .Inge-.
fee--

f
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feetenen ten platten Lande , dat de Poineten der Gecommitteerden waren toegeftaan,
en dat derhalven de Boeren by duifenden
aireede vergadert, niet behoefden op te komen,het welk anderfins, by weigering van's
verfogte der Gecommitteerden, zoude gefchied zyn, zoo als men voorgafF.
Dog de Gecommitteerden van de Severî-wduden , nog ecnigc Poiaâten afionderlyk
hebbende voorgedragen, zoo hebben Haaf
Ed. Mog aangenomen om daar over nader
te zullen delibcreeren met Zyne Hocgheyt, wanneer Hoogft dezelve.de Hecreii
Staaten met deszelfs, Hooge tegenwoordighe.it zoude gelieven te vereeren..
Wáár mede dan de Ingefèetenen zoo van
de Grietenieii als Steden vergenoegt fcheheii te zyn , door' de - uitterlyke tekenen
van 't zwaajen der hoeden, en roepen van
Vivat O range. Zoo dat dan defcdag, tegen,
ds aankomft van welke de Ingefèetenen zoo
bekommert waren , ruftig en vredig.is ten
©inde gebragt, en de Gecommitteerden op
reces tot den lo.dito gefchpiden z y n , zullende als dan, vermits'der'zelver. getal wederom zoude ' vermindert worden , op dé
Stads Schutters Docle vergaderen', gelyk de
©nderftaande Gecommitteerden ook op die t y tj
gecompareert zyn. namentlyk Wegens
O O S T E R G O O.
Leeuwaardëradeeh
jan 'Doefcés Run ia,
Wirdum.
JLieüw's Hesfels Hommema, Stiens.
"' " *'
C jr
Fct»
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Fcrwerdcradeeî.
Gerben Rinckhout,
Marrutn.
Jan janfcn van der Mev,
Hallum.
Wcùdoiigcradeel.
Loike Hult-huis,
Holwcrt.
Clucs-McI-is,
Nes.
Ooftdongeradeel.
A'bcrt Douwcs,
Mctzclwicr.
Do. T . Wilman, S S . M . C . Nykerk.
Collummeriandt. •
Nicolaas ..Ritsma.
Collum.
Daniel Kieftra.
Munneke/.} L
Achtkarfpekn.
B. van Kooten.
Drogcham
en.
Jan Tjebles.
Kooten.
Tietjerkftaraadcel.
Giolt Aarents.
Bergum.
A. Hettinga.
Oenkcrcî:.
Dantunimadecl.
Marten Luitfens.
Roodkcrk.
Sieds Luitfens.
Murmerwolje,
Smallingcrlandt.
Sytfe Fokkes. .
Draghtcn.
Poppe Jans.
Draghtcn.
Ydaarderadcd.
B. Warma.
Wartena.
Sipkc Picters.
Warga.
Rauwerderhem.
Svbren Hyltjcs.
Rauwerdt,
Willem jackks.
üauwerdt.

'WE 5»
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' ' W E S T K ï R ' Ö Ö O.
Menaldummadeel.
Hotfç Ojiader.
. Bel'kurn. :•
Alben. Hemrica Schoolmr. Blciïum.
Franequeradeei'.
Claas Fontein..
Ricdt.
Wybe Lolîes Stiensma.
MiJluw.
. ..
fkrradeet. •••
Do. W.van Slooten. V.D.M. Tjummarum.
Haitse Pabesv
Pietersbierum.
Baard'eradeel. •....,
Do. EelcokAlta. V.D.M. Beers.
Ids Idfafdi.
Jotfwèrt;
Hennaarderadeel.
Marais Hendriks.
Wclsryp.
Rients Gerrits.
Woimncls.
' Wonferadeel.
..?•-.Jan Monsma.
Macfcam.
H. Egges doopsg. Leeraar. Màckum.
Wymbritzeradeel.
Wierá Annes.
*
Gaasmeer.
Rintje Reins'.
Tjalhuifen.
, Hemelummerptóepnaart.
Aabê Doedes.
Koud urn.
Wiggert Hylkes.
Warns.
"' .'••'
'tBildt.
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'tBildt.
Do. Titus:Staack. V i D . M . Jac, Parochie.
Èkake Wiglema.
Vrouw. Parog.

s 'E'V;E N w o u D E:^, .
UittingeradeeiMelle Claasfen.
Oubeboorn,
Jentje Sydfes, 4pkruraÆ,Bgwirden. .
Æ g e Sipkes.
", Tjaîbirç,
Qaas RoeloffV '" " '
Tjalbirf.
Doniawarftal..
Homme Hoitema.
Langweey..
Pier Haarings.
ïndycken.
Haskerland.
Ulbc Johannes.
Siblc Oftkamp.
Dirk Beerents»
Wytfe jeens

Jouwre.
Jouwre.
Sçhooterîandt.
Heerenveen.
f Heere'nveen.

Lemfteriandt.
Corneîis Witteveen.
Lemmer.
Itein Freeriks.
Oofterzee,
Sybolt Ykes,
Meine Pieters.

. Gaafterlandt.
Baekhuiferl,'
Balk.
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Opfterlandt,
Gorredyck.
J. Faber.
Ureterp.
'Ruwert Folkerts.
Ooft-ftellingwerf.
A. Hublingh.
Oldeberkoop.
W. Meekhoff.
Mackinga.
als gevoegde
G. Gafenjet.
Oofterwçlde.
Weft-ftellingwerf.
Wolwega.
BroeR Wigerr
Wolwega,
EHas Wigeri.
als gevoegde
Wolvega.
E. Edema.
S T E E D E N .
•r
'i
Leeuwarden.
Bolswardt.
Franequer,

5 Jonas Franszen Oldersma.
^ u_ w < d e V r i e s ^ j ^ ^
der Doopsgefînde.
e A Basfeleur.
£ Gilles Hesfels Mesdag.
Dr. M.Smidts.
Dr. G. Coopmans.
W. Bouma.

Sneek.

î Ans'ke Lam.

Dockum.

5 Do.
Do.A. Dorhout.V.D.M.
t j . H Mulder Reftor.
Har-
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J.V.Alema.

Harlinge».

{ Robyn

Stavoren.

5 Dr. S. Brouwer,
C Thomas Montes.

Slooten,

K Johannes Piebes,
C Gerryt Dirkjs,

Worckum.

5 Dr. P Binkes.
\ Johannes Coopmans.

Arjens,

Do. A.Hoytsma.V.D.M.
Sible Feitiès.

Vlft-

î

Hindeloopen.

C J. Hermannides.
C Hidde Eukes;

Defe bovenftaande Gecommitteerden by
eikanderen zamen gekomen zynde, wierde
derfelver vergadering met een Gebedt door
zeker Predikant begonnen. En om defelve van alle overlaft van buiten , zo pofteerden zig eenige Manfchap van de buiten
Quartieren voor de twee deuren , zoo
voor als agter.
Ten einden de Gecommitteerden uit de vier
Quartieren hunne zâaken in een goede order zouden uitvoeren, oordeelden zy 't raadzaam , om fîg' in vier byfondere kamers te
verdeden, en als dan uit ieder kamer drie
te verkiefen, welke een getal van twaalf
uitmakende booven op de zaal zouden be&xgrxeeren , waar by een , wel»
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kfc voor- defen in Commiilïs
weeft was , dog nu niet ,
getal der Gecommitteerden
was , tot Secretarius zoude
geert worden , zynde daar toe
teert uit
O O S T . E R G O

mede gevermits *t
vermindert
geadjunGecommit»
O.

Jan janfen van der Mey, te Haïîum,
Kicolaas Ritsma,
te Coilum.
Poppe Jans,
.in de Draenten» •
W E ' S T E R G O O»
Jan Monsma,
Abe Doedes,
Hotfe Quader ,

te Mackum.
te Coudura.
te Bêlkum.

S E V E N W O U D E N.
A. Hiibbelingh,
Dirk Beerents-, - De Nats. E . Edema,

te Oldebcrkoop,
op'tHerenyeen.
op't Heren veen,,

S T E E D E N .
A. Bssfeleur,
te Bolswardt.
Dr. M. Smidts,
Jte Franequer,
Dr. P. Binkes ,
te Workum.
Muwes Bruginan, Voorzanger van degroos»
te Kerk te Leeuwarden , als Secretarius.
., En gemerkt de Staats Refoluitie op den
jy Juny gepubliceerd onder anderen dïâeer-
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d è , dat 5er ten fpoedigften een Cómmiftïé
üit de tegenwoordige Gecommitteerden zaî
•worden gemaakt: Eerft om de Poincterï
van Finantie naa te zien : ten tweeden dé
overtollige Ampten af te fchaffen : ten derden de Stem-cohieren te examineren , en dé
âbuifen weg.te nemen, zoo wierde ook tot
dien einde een commiffie gedecerneert erf
wel tot de eerfte , defe navolgende agt perfoonen , zynde wegens'idér Quartier twee*
nameûtlyk üit
Ö O S-'T'E R G O O .
Albèrt 'Dóuwês-,
N . Ritsma,

te Metfelwi^r.
te Collurn.

W E . S T E R G Q O .
Hotfê Quader ,
W . L . Stiensma,
•"'

SWV

te Belkum. .
te Midium.

É N W O U D

G. Gafenjet,
Schrijver B. Wigéri,
S T E E D
S. Brouwer,
A.Basfeleùr,

E N / '

te 'Oofterwoldá,
te Wolwega.
EN,
te 'StaVörssn.
te Worküm.

Orri de tweede commiffie te bediénep
Wierden* Gecömmiteert - uit
* • • ' '* '•
t--

O O S Ü
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OÔSf^ERÖ^O,
G, Rinckhput,
te Marrutft,
y
J
GiolfAarents,, '
.
te B e » ' [^
_,

W E S ^ ' ^ i ; R GiÖ^Oj.,

0{

.

'; S E E V. EM W . 0 ^ . P v E Ä - Dirk Beerents, ' f '' ' ' op 't lïëtcwèën,
•A. H'ubbcliha-h, • : •' té Oîdélîëfkwpv
.,••::'
" ^ -!.• ' • !> .:;••• [r jiurnu.u-j

Anske Lam; ••••••••.

te griéelc, *

En on? ât fat&ç:Cqm$i(faifi(yxctccQ*
ren, wierden verkooren uit
• O O S T E R G Ó/öl-JiVl M
Jan van der Mey,
te Haîlum,
Poppe Jap?, . •
• jn ip jachten.
J. Momroa,
Abc Doedes,

te MyaamtúA }
tcCoudum.

S E V E N ' W Ö U D fe N.ci
E. Edcma,
op't fcfbrôniveeib
E. Wigeri,
,J
te VVölxtóetet.! . -.
>•-•'»"•:
D
S T Ë E-
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_;•• S T E E D E N .
J. y. Älcm*,
Dr. P.' Biflkcs,

.

te Harlingcn.
te W o r k u m ,

En aizoo Zyne Hoogheid ingevolge't
roorftçl ván de Gecommitteerden , insgelyks'itót 'Stadhouder , met fucecffie în de
Vrouwlyke Linie was aangefteld , zoo
wieräjby-Iele Gecommitteerden: gercfolVfiert.j, dat Zyne Hoogheit daar van ken*
nisraoejjtehebben, en daarover door Gecommitteerden uit de baarè gccomplimcnteert worden; alwaarom om defe aanficnlyke comrrnflîe te beklcedcn, geè'ligecrt
wierdfch' deze navolgende wegens

A.Hcttinga,/
N; Ritsma$
,:u

te Oenkerk.
te Collum.

" ' W E S T E R G O O .

Claas Fontein,'
J. Monsmâ,

' •

*; teRîed : '/
te Mackum.

--. "

'

• 'siy-E N w o u P E N ,
\ ¥ . MeekhofFy ;
A; Bubiingh s ,..
~~i- ^

••>•''C

te MaçkjngaJ I
je. 01c|ebejkàbpui
Cl
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S T E E D E N ,
Dr. M. Smidts ,
Dr. P. Binkes, '

te Franequer.
te Woflcum.

De Gecommitteerden van het Quarticf
van de Sevenwouden, eenige poincTren afIbndcrîyk aan Haar Ed. Mog: de Heerea
Staaten voorgedragen hebbende, welke Haat
Ed. Mog. hadden geapprobeert, mits dat
Zyn Hoogheid daar een nader reglement
over maakte, waren hier mede niet te vre-.
den , maar inftêerden nog zeer pp den. ï j
Juny, ten einde dezelve mogten gedrukt eá
»an 't gemeen tot een teeken van approbatie
gepubliceert ..worden, welk eerfte verfbelç
Haar Ed. Mog. hebben geaccordeert, volgens Refblatie van den 14 Juny, hier annex
met No. 6. raa dat de Gecommitteerden vaá
de Sevenwouden alvorens op den i s Juny
nadere clucidatien, op de Poin&cn den f
dito aan Haar Ed. Mog. overgclevert, hadden overhandigt.
En gelyk die van de Secvcnwouden nfïonderlyk cenige poincten hadden, waar
mede de Gecommitteerden van de andere
Quarticren haar niet conformeerden, 200
waren 'er ook vcelc van de andere Gecommitteerden , welke feparate Articulcn hadden , zoo als de Gecommitteerden van de
ïngezeetenen van Oenkerk ook op particuliere poinóten gelaft waren om dezelve voor
Ie dragen j dog dewyle deze 200 veel van
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3e poîn.fr.en van de andere Gecommittecf-;
den verfcheelden, en daar en bqven van zoo
een fingulieren en feldzaamen inhoud, zoo
wierden dezelve door de overige Gccommi|.
teerden niet geapprobeert. En dewyl deze
poincten zeer remarquabel zyn, zoo is 't niet
qrfdienftig geoordeelt om dezelve hier agter
met No, 8. woordelyk in, te voegen.
Nu zullen wy de Gecommitteerden eenige tydt in haare befoignes laaten^ en eens befphouwen het geene op andere piaatzen in
(len beginne vw deze beweging is verrichtr.
Hier voor van pag. t tot 5 verhaald hebbende dat te Leeuwarden 4? bujsjes, van de
Chergers by de Moolens ftajpfe waren afgebrooken, zoo zal het ook niet ongevoegîyk zyn om als in het voqrbygaan te ver?
halen, daç zulks ook nieç alleen in a|le Dorpen , maar ook in alle overige Steden geîchied zy: want de gerugten dat een huisje
van de Chargers 9tri ver was gehaald, verfpreiden zig zoo ras niet in 't eene Dorp of
de Ingezetenen yan het ander Dorp waren
gereed om 't zelve in het hare te do.cn , en
By aldien die om deze of gene reedenen fwarigheit maakten, om het zelve uit te voerç%|
2.Û0 wierdenze gedreigt dat dan de Ingezetenen van een ander Dorp zulks zouden
.yerrigten, invoegen zy vvel genoodzaakt
.waren , om zodanige huisjes met of tegen
wil af te breken, waar toe dan, zeer djds.wils Chergers, Adftftenten of andere diep-aars van het Gerechte de eerfte moeiten zyn.
En gelyk het zoo ten platten Lande ging,
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sp die wyze was 't ook in de overige Ste»
den geftelt; dog fchoon van alle Steden geeá
omftandige berigten dien te nefFens zyn ge*
Jcomcn, zoo is 't nogtans zeker, dat in geen
eene Stadt van deze Provincie zodanigen
Chergers huisje meer te vinden is, waar
van de puynhopen op de Wallen leggende,
(zo zy 'er niet aireede weg genomen zyn)
tot onwraakbare getuigen verftrekken . wordende zommige van die huisjes, om de grote
haat tegen de zelve te vertonen, aan devlammeopgeofïèrt, ten einde'er geheel geen ge?
denkteken meer van overig zoude blyven ,
maar de gedagte daar van met deszelfs asfçhe in de lucht vliegen, gelyk hier na zal
vermeld worden,
Te F R A N E K E R verfpreide zichhet gerugt van het demolieren der Chargers huis*
jes, op andere plaatzen ftaande.zo eer niet,
qf de drie huisjes der Chargers aldaar by de
molens zynde mpeften het zelve lot ondergaap , 't gene op den 30 May laaftleeden gefchiede, in welks te doen men ook zoo yverig arbeide , dat het zelve in een uur tyds
was uitgevoert.
't Geen nu tç Franeker tön dezen opzigte
gebeurde, wierd ook te H A R L I N G E N verrigt: want op gemelde 30 May quam een
getal van 50 kleine jqngers (zo,o als dit werk
doorgaans met jangers begonnen wierd) by
eikanderen op zekere plaats, en gingen van
daar na het Opzigters huisje, op, welke zy
terftont eenige kleine ftcentjes imeten; by
4eze jongers vervoegden zig wel haaft eem»
D

'.s
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e van meerdere jaren en volwáflêoe,' "weîe , na dat 'er lang genoeg met kleine fteenffcjes
op het huisje gefmeten was, het zelve
cindelyk met veel vaardigheit in een korten tydt geheel om verre haalden, verfcheurende niet alleen alle boeken en papieren
daar gevonden wordende, maar fneclen zelfs
de bedden, deekens, kuffens en goederen,
•die als. verbeurt aangehaald waren, in ftukken, zoo dat de veeren van de bedden als
fneeuwvlokken in de lugt vlogen, en wierpen zelfs eenige zakken met geld, 't welk
anderzins een aangename ware is, in zee. N a
welks deze menigte zig na de Chargers huisjes by de molens begaf, welke insgelyks wierden geruineert.
T e W O R K U M was 't even eens gefteît:
oamentlyk op den 30 Mey wierd het Chargers huisje aen de Zyi ftaande gedemolieert s
en dat insgelyks in zo een korten tyd en met
zo een weinig geraas, dat weinige Ingezetenen
het zelve-voor den volgenden dag, wanneer
het tweede by de molen ftaande zoude omver
gehaald worden, niet gewaar wierden: maar
een fwaare buy van donder en regen was de
oorzaak, dat het tweede huisje op dien dag
verfchoont wierdejdog dewyluitfiellengeen
afftellenis, zo wierde het zelve des anderen
daags uitgevoert, maar niet met zodanigen
ftilte als by het afbreken van liet eerfte geweeft was, dog egter ook niet met zodanig een
beweging als men meende dat 'er by behoorde te zyn, al waarom men oordeelde dat het
darde en laatfte huisje me£ meer jtaiie ea
k-±
P le £"
/
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pfc£t *noefte om ver gehaaldt wordeá|
v..
. c v Præfideerende Burgermeeftep
\c u c.c *"• id dat men een trom op dien dag( Ù ^ „L il in van voornemen was om dit
ûiiL. i JAS]^ t e neder te werpen) mogte
<.J i n zn, weA verzoek in deze tyds omirinj'g iet en , tot voorkoominge van groter
qüiidgeiccciaeert wordende, wierdbytrommelflag de gantfche Burgery, en alle Ingezetenen'! geordonneert, by poene van zyrj
goederen en Perzoon te zullen aantaften,#
om 's avonds te zeven uur op 't Zoolseinde
te verfchynen, en als dan gemelde huisje te
zien afbreken of verbranden, zoo als de bree*
de raad nader bepaalen zoude. Deze bekent- ;
makinge gefchied zynde, en de Ingezetenen
op de bepaalde plaats verichenen zynde, zet»
tede men den marfch voort, en maakten de
Chargers (yeder een vies drank in de handen hebbende, daar toe genoodzaakt zynde}
de Voorhoede uit; Wanneer men nu ter gedefigneerde plaats gearriveert w a s , wierd
een uit de Voorhoede geordonneert, om'den
eerften aanval te beginnen, en de eerfte {teen
op het huisje te werpen; zoo gezeid zoo gedaan, dog waar na 't niet lang duurde of hel
geheele Corps viel 'er met geweld op aan ,,
halende het zelve zeer fpoedig om vér +
en ftaken het eindelyk in de brandt. De
Ingezetenen wegens deze fware arbeid verhit zynde,, vereerden twee Burgers aan haar
twee ankers 'Brandewyn, welke in 5t voornoemde huisje leiden, en die anderzins
dog in {tukken zouden geflagea worden i

_D 4
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dfeze vaatjes waren zoo ras niet in hanctëtî
van dit volk, öf zy zetteden dezelve-over
end eft floegen den bödëm in, drinkende
dommige zoo veel d&i haaf de fpfaak bè'ntiHien wierd, dog andere, dat dezelve' als doî
en razend wierden, waar door men niet zonder vreezc was , dat de volgende riágt niet
beft ffiögte ten einde lopen ; Al waarom dd
Regëefing, om 't zelve zoo veel mogeîyk
voor te komen, aan het volk door trominelflag liet bekent maken, otfi zig by 't
Stadshuis te vervoegen, en een Publicatie
te horen leezen, gelyk öök öp den i Juny 's
avonds tuffchefi 10 en n uur het PlacCaat,
makende het affchafien van alle Pagten , en
dat zoo de Ingezetenen éerrigö befwaringeri
iriogten hebben in te brengen,- dezelve ver»
zogt wierden om zulks tegeiï de"n j Juny
aanftaande te doen, wierd afgeköndigt, waas?'
door de gemoederen eenigzins tot ruft fcheenen te komen. Zie dit Pla'eeaat hier ágter
fcy de bylage met Nö. i.
Die van HINDELOOPEN kdden zo
ras niet gehoort't geen te Workum , welke niet verre van «deze eerfte ftadt gelegen
is , gepaffeert was- * of zulks baarde onder zomtmige Ingezetenen een groot genoegen , 't geen zy niet alleen inwendig ge*
voélderi , maar ook uitwendig moeiten te
..kennen geeven.
Het duurde ook niet lang of 'ér (JutÉn een
erugt in de Stadt, dat de twee huisjes der
ühergers den volgenden avond (nament»
lyk den 31 May) zouden afgebroken Wor~
u-,,.,
den..

f
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den , en by aldren de burgers zulks niet
deeden, dat het dan door andere, aldaar nic;
Woonende, zoude worden verrigt : Dog
gelyk alle; voornemens niet akoos kunnen
werden ter uitvoer gebragt, zo ondervond
men het hier ook, want het fwaar onweer
belette de uitvoering van dit voorgenomen
werk , zo dat het zelve aan de volgende
avond den i Juny moede worden uitgeftelt, wanneer't ook wïerd voîbragt j begin»
nende eerft eenige kleine jongens door de
glafeh van het huisje te werpen; na welks
eenig jong man volk het geheeîe huisje in
een korten tyd om ver haalden.
Het Chergers huisje te Workum in brand
geftoken zynde, wierden die van Hindelöo*
pen de vlam daar van zo ras niet gewaer ,
of zy oordeelden dat dit huisje 't felve lot
moefte ondergaan , alWaarom eenig jong
Volk al het hout,- loodt, en 't geen meer van
dit huisje branden konde , buiten de Stadt
bragt, en in de brand ftak, 't welk door
honderden van menfehen wierd aànfcboüdt:
dog welke, zo wel die handadig, als die
een ledige aanfchouwèr van dit werk geweeft
waren , wegens het gefigt daar van twee
ftuiv. moeften betalen.
De Chergers huisjes nu rondom in de geheeîe Provintie gedemolieert of verbrand
Zynde , oordeelde" men in navolginge van
't gene in de hooftftadt Leeuwarden gefchied
was , dat de gortmakers molens ook niet
langer aan een keten moeften gefloten blyven > maac dat de gortmakers "wyhéid
':' <?
D ƒ
Oîoe-
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föoeften hebbenom te. malen Zoo vroeg. €ü
zoo laat als zy wilden , gelyk mede dafi
dé Colleót-boeken niet meer pnder de Col*
leéfceurs röoeften zyn -7 alwaarom eenige van
de Ingezeetenen van F R A N E K E R (na dat
de huisjes der opfîgters afgebroken waren)
£g. van daar begaven na de huifbïvan de Gortmakers , brekende de keetens, waar mede
de gortmoolens by nagt gefloten waren,- van
defèlve af, met ordre aan de gortmakers,
om voortaan s'morgens -te 4 uir te beginnen
met malen j Dit verrigt zynde begaf zig
de menigte na de moolens op de wal ftaande, welke zy open braken,. met verbod aan
de moolenaars om voortaan eenig Cedulle
Wegens granen aan haar moolens te malen
gebragt werdende te ontfangen , voorts
ordonneerden zy ook de Bakkers om voortaan by de Collecteurs van het gemaal geen
cedul te halen,- maar de granen vry zonder
eenige impoft te betalen na de mookn te brengen. Na welks eenige Gecommitteerde uit
de Burgery benoemt wierden om na Leeuwarden te trekken , en aldaar met de Gecommitteerde van de andere Steden en Dorpen te befoigneeren -r waar mede dan alles
hier in ftilte gebragt is ,, zonder dat yrnant
in deze Stadt eenige fehadc aan zyn perfoón, huis of goed, heeft geleeden; behalven dat deze of geene wel eenig geld is afgevraagt tot een drinkpenning, fo ais in dees
tydts omftandigheden meer in gebrnik was.
T e H A R L I N G E N wierden den 31 May
^morgens te fuir^ m dat de opfîgters huis-

Wumkes.nl

fes gedemoHeert waren , door die menigte
met flaande Trom en vliegende Vaandels,
met de degen in de yuift, de boeken der
Colleóteurs afgehaald , zo dat niemand iets
't geen impofitie onderhevig was ; , na dees
tyd meer ten Coîlecl: kdnde aangeven, 'tgeen
ook zeker Schipper van Amfterdam komend e , en 'topfigtérs huis gedemolieert zynde , ondéryondt, welke verlegen zynde na
de Pratrfiderende Burgermcefter ging om raad
te vragen wat te doen, vermits hy goederen in had , welke Impoft fchuîdig waren 5
dog tot antwoord bekomende , dat zyn
Ed. geen ordere konde ftcllen , ging deze
Schipper na de haven in zyn Schip , en
verhaalde 't zelve aan 't volk aidaar (taande , welke zo ras zy dit gehoort hadden
den Schipper metlijn Schipdoor de Stadthielpen hem,beladende, dat hy te Leeuwarden komende moeftc (eggen , dat nu alles te Har*
lingen inordre was.
's Nadcrniddags tegen i uir wierden alle
Burgers en Ingezetenen van Harlingcn ,
verfogt om op het Bolwerk by de Franequer Poort fig te laten vinden , en dat
al wie daar, of op een andere plaets (onder
Orange teeken verfcheen , in 't water
zoude geworpen worden.
De Burgers en Ingezetenen dan ingevolge dit verzoek of bevel rcr bdlcmdcr
tyd en plaats gecomparcert zynde, begaven fig een menigte daar van na een herberg Romen genaamt , alwaar geproponeert wierd om Gecommitteerden te ftcm-
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men , . die s' anderen daags d.en i Juny
ná Leeuwarden zouden vertrekken , om de
âflchaffing der p.igten, en andere poincten
die men oordeel Je tot redres van zaaken
nodig zyn aan de Ed. Mog. Heeren Staten
voor te dragen, met byvoeginge dat zo wie
fig deze lalt wilde onttrekken , men deszelfs huis terftont foude om verre halen ,
wordende doe ••, 8 uiede Burgers en Ingezetenen.Gecommitteerde, welke ook op den
î juny ten voorfz. einde met drie afgewonnen Trekschuiten na Leeuwarden vertrokken en aldaar gearriveert zyn , hebbende ook hare commifîie uitgevoert zodanig
als zy gelaft waren , gclyk hier voor
pag. 9 en vervolgens is vermeldt.
AlIchoon nu de Ingezetenen van Worckum,
d o q r ' t aflezen van voorenftaande Placaat ,
wel enigfins tof bedaren en in ftilftandt
gebragt waren , zo waren nogtans dcfelve niet ten volle in rufte 5 want geinformcert zynde dat ten platten landen s
en in de fteden rondom de boeken der
Colle£tcurs wierden afgehaald , en dan
verfcheurt of verbrandt, zo meende men
dat men dat felve voorbeeld moefte navolgen : Derhalven begaf ilg een groote
menigte zo ras het meergemelde Placcaat:
was gcpubliceert van daar na de Collectcurs , en eifchîen haar de boeken af „
welke ontfangen hebbende, v/as de vraag
hoe met defelve te handelen ? fommige
waren van gedagten om deiclve in ftukïicn te fcheuren , andere oordeelden dat
. .
men
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men ze moefte verbranden -, dog een
darde partye die de^ befadigfte en moderaatfte was, meende dat deielve moeiten
op een verzekerde plaats gebragt worden,
vermits wanneer de boeken of verfcheurt
of verbrand wierden , zulks tot groot
nadeel van den Lande , en voordeel van
oneerîyke Colleâeurs foude ftrekken :
welk kefte gevoelen dan zo veel ingang
vond dat men het zelve zoude opvolgen.
Dog nu was verders het voorftei , op
welke plaats de Gollect- boeken zouden gebragt worden , of op het Raadhuis , of
in een particulier burgers huis ? en há
dat men hier lang genoeg over gedelibereert had , wierd geoordeelt, dat defelve
aan een particulier burger zoude worden
overgeleveit , maar om dezelve te ont»
fangen fcheen niemand van deiê menigte
te durven doen ; dog ein'delyk was 'er
çen die dezelve wel wilde aannemen onder die conditie, dat zo hem daar eenig leed
over wierd aangedaan, men hem behulpfaam zoude zyn , waar op een algemeen
geroep onftond s en de eed van getrouwigheit gedaan wierdt , na welks defe Burger de boeken ontfangen hebbende door
deze menigte of een groot detachement
van dezelve na zyn huis wierdgeëscorteert.
De Ingezetenen dan volgens Placcaat
van den i juny verzogt zynde , o m " k re befwarenifle tegen den ƒ dito te Leeuwarden aan den Heeren Staaten in te lederen , zoo oordeelden dezelve dat tot
diea
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sllen einde Gecommitteerden uit haar moey
Iten gemaakt worden , weshalven op
Pinxter zondag na de Prædicarie de Ti-om
door de Stadt geroerd wierd om de burgers bekent te maken, om fig te 6 uiren
op de markt te laten vinden, en als dan
Gecommitteerde re ftemmen ; die tydt
verfchenen'zynde compareerde een groots
ïnenigte s welke doe vanB daar na de
groote Kerk gingen , en een uit haar
tot Secretarius yerkooren , om de ftcm?
men aan te tekenen , waar na yder burger een tot Gecommitteerde ftemde , dog
onder defe burgers ook enige gevonden
"wordende die onder de Regering behoorden, zo wierden dezelve alvorens verfogtuit
de Kerk te gaan, maar het zy uit nieuwsgierigheit of anderfins dit verzoek niet ras
genoeg'ingewilligt zynde, wierden dezelve
andermaal verzogt , of dat men hen daar
toe met andere iniddelen zoude dwingen,
na welk dringend verzoek zy lig uit de
Kerk begaven.
. . .
.
De Burgers en Ingezetenen dan dertig
perfoonen of daar ontrent uit haar tot Gecommitteerden geftemd hebbende, wierden uit dezelve 2 0 , waar onder 11 Doops*?
gefïnden en 9 Gereformeerde waren , als
de meefte ftemmen hebbende tot Gecommitteerden vercooren ; na welks deze
fig in een herberg het Paradys genaamt
vervoegden •,. en befoigneerden aldaar
over de poln-ften. welke door hen opge•fielt warca , w w mede zy tot laat 'm
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:âé nagt befif* waren eer zy van elkariácren fcheiden. Deze poinéten nu in gefchrifte gettek zynde , oordeelden de
Gecommitteerden het nootzakelyk te zyn
om het goedvinden en de gedagten van
de overige burgers daar over te moetefi
inrieemen , al waarom zy s'anderendaags
den 5 Juny door trommelflag lieten beleent maken , dat de Burgers en Ingezetenen verfogt wierden , $'nademiddags
in de Kerk te komen, en aldaar de poincten door de Gecommitteerden opgeftelc
te horen lezen * en hare gedagten over
dezelve in te . brengen, 's Nademiddags
op de gefielde uir quamen de Burgers ea
Ingezetenen , ingevolge de bckentmakinge in een grote menigte in de Kerk
zamen , wanneer ,' na dat de Gecotn»
muteerden by de Predikftocl In 't'vierkant fïtplaats genomen hadden „ de Se»
•cretarius van de Gecommitteerden da
poincten aan de gemeente voorlas , ea
defelve haar goedvinden daar over vroegï
Synde de poincten deze navolgende.
Dat geen Magifiraats perfoonen voortaan)
eenige leverantie aan de Stadt zjiuden heb-?
beo „ af ee'nig werk. van Timmeren e»z,
verrigten , daar nn alle Stadts leveran-»
tien en werken onder hen verdeelt worde».
Dat alle Burgers geregtigd x.wde x.yn ,
®m by hst everljden van een Vroedsman ,
een nienwe te fiemmen. Daar nu het reg|
daar toe alleen hy de Vroedslttiden was.
.&at men é& fUéfH'f f'&& 8 Burgermeefter^
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voortaan maar 4 , en in plaais van 24
Vroedslmâen 12, fcude verkie/e« , alszynde genoeg tot een goede regering van een
Staat als deze.
Welke Articuîen voorgelelen, en op yder
derzelver de approbatie der burgery verzogt
zynde, wierden dezelve alle goed gekeurn
_ Voorts wierd aan de Burgers voorgedragen , of het niet goet en w a s , dat 'er
tot voorkominge van alle onheilen , die
dikwiîs by aagt gefchieden , ook een
burger-wagt , zo als in vele andere fte-»
den gebruikelyk is , wierd aangefteld? 't
welk insgelyks geapprobeert wierde: waar
na voorgedragen wierdt , dat vermits nu
vaft geftelt was , dat de burgers s'nagts
pp de wagt zouden trekken, het ook nodig
was , dat dezelve van officieren moeften
voorfîen worden , wie derhalven die zouden aanftellen , of de Burgers of de Gecommitteerden? âewy 1 deze laafte nu genoeg»
faamdeStadt regeerden 5 waarop by deburgersgerefolveerd wierd, dat de Gecommitteerden zulks moeften doen , en dat die
daar toe behoorden verzogt te worden.
Welke Gecommitteerden dan Officieren
hebbende aangeftelt , hielden de burgers
s'nagts de w a g t , op welke tydt geen onheilen zyn voorgevallen.
r De Gecommitteerden op den f Juny te
Leeuwarden moetende zyn , wierden 10
uit de bovengenoemde ao gecommitteert
om. derwaarts te trekken , terwyî de 10
èverige-; in,, de'Stad t bleven om de zaken
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aldaar door nare tegenwoordigîleit in of*
de re te houden, en 'zorge te dragen j dat
'er geen wanordere gepleegt w i e r d , dog
waren, fchoon al veel ontzag hadden, eg-»
Ier niet in ftaat om alles in den eerften opflag tegen te gaan. Want den 4 dito, m
dat de 10 Gecommitteerden airede vertrokken waren, ontiâgfig zekere jonge niet om
met trommelflagyder een te verzoeken om
de tol-hek om Ver te halen,het welk ook mo*
gelyk zoude gelchied zyn j indien de Gecommitteerden , wier bevelen nu altoos gehoor»
laamt wierden, het fel ve niet hadden belet.
Den f dito is hier niets gepaffeert î
maar was het verlangen del* Ingezetenen
zeer groot om te mogen weten. Wat door
hare Gecommitteerden nu te'Leeuwarden
zynde wierd uitgeregt , en denkende dát
dezelve des vrydags wel zoude t'huis k o % men ,; wierden den 6 s'avons de Burgers
verfogt om in de wapenen te komen on*
de Gecommitteerden met alle luifter we*
derom te ontfangen : waar op dan eeo
grote menigte in de wapenen verfcheen } met
Snaphanen en Degens , dog vele ook
met ftokken , fchippcrs haken enz , en
wanneer de Gecommitteerden gearriveerd
waren wierden dezelve zeer eerbiedig
ta minzaam verwelkomt, en onder het geluid'Van trommen en fchalmeyen dooreen
•escorte na het Raadhuis geleid , gaande aldaar tufichen twee ryen Burgers
•heen 5 op 't Raadhuis gekomen zynde
-•tyïerd. '-ex een Spïeed over de leuning op
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!t puye geleid , tot een teken dat 5er
e m Piaccaat zoude afgelezen worden ; en
het duirde ook niet lang-of de twee oudlte
Gecommitteerde , welke doopsgefinde
Wdrcn , quamen met hare Secretarius
pp de puyen , wanneer deze laatfte,ingevolge betgcb!uikaldaar,tuflchen beideGecommiiucrde flaande de 14 poinâen hier agter
tact No. 4 publiceerde» hebbende d c a n oere Gecommitteerde fig agter deze gc>
vo- gt ; weikplaccaat gelezen zynde baarde
zulks veel guioegcn onder meelt alle Burg. rs. Na Jvvelks de Gecommitteerde fig van
hi'X Raadhuis na de herberg, al waar zy haar
gewone byeenkoroften hielden , vervoegden , gaande onder 't geluid van tromsircls en fluiten tuflehen twee ryen burgeren door , aan wien deze 10 Gecommitteerde wegens de eere die zy aan haar
bewezen hadden een prefent gaven van
,100 gulden ,
. Het getal der Gecommitteerden in 't algemeen vermindert zynde oro den 10 dito
op de Dode te Leeuwarden te befoigne-ren , zo wierden uit deze 10 ook twee
verkooren om de zaken aldaar waar te
nemen , zynde die gene welke pag, 4 6
•genoemt zyn.
Het gene te Workuüi gefchiede » ten opzigte van de Collecl-boeken om defelve van
de Colleéïeurs af te halen ,. quam.zo ras
• niet ter ooren van de Ingéfetenen van H I N D E L O O P E N , of zy volgden in zo-ver, i:e de voetftappen van de Workummer In-
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géfcetenen na , want na dat het Chargeshuisje verbrand was zo als pag. .57 gemeld
is , zo trok een grote menigte van daar na
'r -huis Van de Secretanus, welke Colleclreur.
van enige pagten was, om de boeken van de-.
felve af te halen , dog de Ingezetenen de
boeken van hem afeifchende was hy genegen
o,m defelve aan haar te overhandigen , in-dienzy ze vanjde plaats daar defelve beruftende waren zelfs wilden weghalen.-, welke
plaats aan haar door zyn zoon zoude aangewefen worden. In dit voorftel defe menigte, die geen tegenfpreken gewoon was, maar"
wier bevelen gehoorfaamdt moeiten worden, geen genoegen nemende , ordonneerden zy
den Collecteur dat hy zelfs aan haar de boe»
ken op ftraat of buiten zyn deur moeft overleveren, welk bevel aanftonds ook wiert
opgevolgt. Dit gedaan zynde vervoegde
.zigh defe.fchaare na de huifen van de drie andere Collecleurs , die defelve ordre ontfangen hebbende aanftonds zonder enige bepaiinge of tegenfpreken de boeken overleverden ; defe boeken nu ontfangen hebbende wierden defelve alle verbrandt ; Ook
wierden de Gortmolens en andere van het'
keeten ontfloten en het flot 'er afgebroken,
met order om on verhindert te malen.
Den 5 Juny wierden na voorgaande verzoek aan de Magiftraat en daar op bekomen
confent van defelve, de Burgers by trommelflag zamen geroepen om gecommitteerden te verkiezen , welke tegen den f Juny
na Leeuwarden zouden vertrekken , oni
E, z
tnet
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ïiaet de^Gecotnmitteerden van de andere plaat*
fen aldaar te befoigneren, defe zamenkomft
der burgery gefchiedende wierden defelve
geordonneert , onder bedreiginge van haar
'goederen anderfins te zullen aantaften, om
ten ia uir in de Kerk te komen.
De Burgers en Ingezetenen uit vrefe van
fchade aan haar goederen te zullen lyden,
quamen ter beftemder uir in de Kerk , dog
daar zynde wift men niet wat 'er gefchieden
zoude , zo dat men daar langer als een
half uir geweeft was eer dat 'er iets wierde
iiitgevoert , roepende de eene dat men gecommitteerden zoude ftemmen , een ander
dat de Secretarius van de Stadt vanzyndienft
moeft ontfiagen worden, een darde dat de
haven dieper moefte gemaakt worden , invoegen het hier was een geheel verwarde
vergadering, en zo veel hoofden, zo veel
zinnen : De Ingezetenen ook wel ziende
dat op defe wyze niets goeds konde uitgeregt worden , verfogten de Schoolmeeiter
pm allea't gene met volje ftemmen geaccordeert wierd in gefchrifte te brengen.
Waar op dan defe navolgende poinéten
luierden voorgeftek.
î . Om het Erfftadthouderfchap in de
- Vrçawelyke Linie erfljk, te verklaren,
%, Om Fortificatie penningen Sftyk. #nde<r
re fteden te genieten.
%. Om de Secretaris van zy» hedieningé
te ontflaan , zonder dat oit ymandt van
ds z,jne die bedieninge mogte waarnemen.

4. Qm
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4. Om vier tot Gecommitteerden uit àe
burgerye te kjez,en , om de" twee eerfie ar~
ticukn aan de algemeene vergaderinge voor
te dragen.

Defë articulen alîe geapprobeert zynde s
wierden defelve in gefchrifte vervat , en
twee Gecommitteerde benoemdt, om het
darde articul aan de Magiftraat voor te dragen , en daar op derzelver approbatie te
verzoeken ; àtïe. Gecommitteerden nu dil
articul aan de Regeringe in gefchrift voorgeftelt hebbende wierd het zelve aanftonds
goed gekeurt , en na zulks de Secretarius
van zyn dienft ontflagen , welke ook 20
ras hem defe refolutie bekent gemaakt wier?
den vrywillig zyn ampt neder leide , ver?
zoekende dat hem geen fchadp , nog aan
-zyn Peribon nog aan zyn goederen mogte
toegebragt worden ; welk verzoek ingewiliigt zynde , - wierd het zelve beneffens
de vrywilige refîgnatie door den trom aan
alle Burgers en Ingezetenen bekent gemaakt
met een fçherpc ordonnantie ,, om aan den
Secretarius geen de minfte leed pf fchade tp
doen.
Terwyle nu de Gecommitteerden van de
Ingefeetenen van defe Provintie dagelyks
befig waren , met. defe en geene Poincten
tot verandering der zaaken te formeeren , zoo
waren Haar Ed. Mog. de Heeren Staaten t
tot dien einde expres geconvoceert zynde,
ook niet ledig , én oordeelden 't ook dienftig çm ,çm Commiffie off bezendinge ,
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aan Zyn Hoogheidt te moeten decerneren en
doen om Hoogit dezelve tefeîiciteeren met de
aanftellinge' tot 't Erfftadhouderfchap met
fucceffie in de Vrouwelyke Linie , en
dezelve tot Zyne ovcrkomftc herwaarts,
zoo ras doenlyk te inviteeren , om de
ontrufte gemoederen tot bedaringe te brengen , en de ingekropene abuifen , zoo in
de Finantie als Regeeringe te redrefleren,
wordende tot defe Commiffie benoemt defc vier navolgende Hceren,. als uit
O O S T E R G O

O.

De Heer Jr. Hobbe van Burmania, Grietman over Leeuwarderadeel. &c. &c.
W E S T E R G O O ,
De Heer Jr. jarich Georgh van'Burmania,
Grietman over Franequeradeel. &c. Sec.
S E V E N W O U D E N.
De Heer Jr.Hçsfel Vegelin. vanClaarbergen.
S T E D E N .
De Heer Jr, Jan Sirtema toe Groveftlns.
Welke Heeren van hier den
Juny
ten voornoemden einde vertrokken naa s?
Hage , alwaar gearriveert zynde , en
audiëntie verzogt en bekomen hebbende
by zyn Hoogheidt , is m zulks de Heer

Jr. Hobbe
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Jr. Hobbe van Burmania-naa herwaarts gere verteert , en Maandag 's avonds den 10
te Leeuwarden gearriveer t zynde,hecf c 's daags
daar aanvolgen.de den 11 dito 's morgens
aan den Staat hier toe vergaedert,
van . hunne Commiffie rapport gedaen,
en nadere Refolutie en Inftructie dien te
neffens bekomen hebbende , is 's;namiddags'
te vier uir van hief naa s' Hage weder
vertrokken,
: De Gecommitteerden op de Doeîe vergadert zynde, hebben aan de Heeren Staaren voorgedragen 5 deze twee navolgende
Pomclen : als
Om aan Zyn Hoogheidt op te dragen s
de Dispofitie over alle Militaire Ampten:
En vermits dikwils vele zaaken van belang
niet afgedaan wierden, hetwelk veroorzaakt wierde, door dat twee, Quartieren
tegens twee ftonden, om in zfuîken geval
aan zyne Hoogheid over te laaten de decifie daar van
. Welke twee Poinden door Haar Ed.'
Mog, met een Staats Refolutie zyn bekragligd, en op den 14 dito 's namiddags naa.
voorgaande klokluiden aan de ïngefêetenen
van de puye van 't Stadshuis bekent gemaakt, volgens Publicatie met N o . 7.
. :Nu waren alvorens den i | dito de Gecommitteerden van de ïngefêetenen, om
Zyn Hoogheidt te feliciteeren , hier boven
emeld, naa de middags te vier u i r , vaa.
ier ,. naa s' Hage vertrokken.
,,, De Gecommitteerden van dp Ingefeete-

f

5 4
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,héü niet Haar Ed. Mog. de Heeren Staáten.den.13 Juny in Conferentie te treden
verfogt hebbende , ten einde zy mogfcen worden geamhorifeert, om door de
Dorpreghters inde Grietenien , en door de
Executeurs in de Steden, als fchryvers, een
generale omfchryvinge van alle Huisgefînnen , het getal der Perfonen, haar qualkeit
&c. te mogen laten doea, hebben haarEd.Mog,
ditverfoek geaccordeert,endeGecommitteer~
•dengeauthorifeert, om de Dorpreghters, en
.Schoolmeefters in de Dorpen , en de Executeurs en de Boden in de Steeden tot de
omfchryvinge te kunnen emploijeeren, en
pm dezelvebefoignes over te brengen, aan
de Gecommitteerden van ieder Stadt off
Grietenye, en voorts voor den z4.Ju.ny1748. by de Gecommitteerden op de Stads
Doele ., volgens Refolutie van den 14 Juny hier nevens met N o . 9.
Om welke Commiffie binnen Leeuwarden uit te voeren de Gecommitteerden van
Zeven Eï^els, : met emplöoy van drie Bo4 e a , tweeGopiiften, de bedienaar der Ar*
înen, en.de Executeur, als fchryvers den
ï 7 dito een begin hebbende gehaakt, ieder
in dat Efpcl, waar uit hy gecommitteert
w a s , zullende van de drie overige Efpcls als mede wegens 't Vliet, Oude Ga=
lilæën , Camftra-buiren , en wegens de ïn»
gefectenen onder de Jurisdictie wonende,
de omfchryvinge naderhands worden ge»
daen , geiyfc de Gecommitteerden daar
yan ook- den. -x8 daar - aaayolgend© een
; , . . . , -•

•

•
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länvähg hebben gemaakt , het geëne ööi
ten platten Lande is verrigt, zynde bevonden het getal der Inwöonders binnen
de Stadt, fen onder de Jurisdictie van dien
te zyn. Zo als de önderftaande ftáat uitwyft.
Korte Staat van 't getal def Menfcheri •, woonagtig binhen Leeuwarden en )urisdi£tié ván dien bevonden . by de omfchryvmge in dé
Maant Juny 1748. gedaans gefteli
by Peribonen.
BINNEN

DE

STAûf;
BoVen de
y Jaren.

Onder dï
12 Jaien,

Öofthoekftef Efpel.

8Ö4

321

Öoftkeimperna Efpel.-

JOI

2iâ

Keimpema Efpel.

88f

3ff

Weftkeimpema Efpeî.

536

164
491

Züidoldehooffter Efpel. 1463
JNöordoldehooffter Efp. 1213
Weûminnema Efpel.

321
188

Minnema Efpel,

85 1
514

öoftmirinema Efpel.

971

262

Wefthoekfter Efpel.

löiS

37*

M^ói

279 a

.':'''-..

E f
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B U Y T E N DE S T A D T .
Het Vliet.

1347

493

Oudegalilæè'n.

253

101

Kamftrabuyren.

102

31

9

146

36"

Buyten de Stadt. 1848
Binnen de Stadt. 8961

661
2790

t Oud en Nieuwland.

boven de 12 jaar
onder de 12 jaar
Is i n ' t geheel

10809
3461

3451

14270 menfch.

Korte
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Korte Staat van 't getal der menfchen, in yeder
Grietenye en Stadt van Frieslandt, bevondenby
de omfehryvinge in de Maant Juny $748, gedaan.

O O S T E R G O O;
Leeuwarderadeel.
3089
Ferwerderadeel.
3226
WeftdongeradeeL
3571
Ooftdongeradeel.
3614.
Collumrnerlande.
.3368
üchtkarfpelen.
405.t
Dantumadeei.
2802
Tierjerkfteradeel.
5 44,3
Smaîiingérlandt.
4427
Idaarderadeel.
• . ...,>6o;2
Raiiwerderhenj.
1230
37225

W E S T E R G O O.
MenaldumadeeL
Fraöekeradeel.
Barradeel.
Baarderadeel.
Hennaarderadeel.
Wöhferadeei,
Hemelummeroldephart.
Wymbritzeradeêl.
' T Bildt,-

3694
2ÎÏO

3065
37l6
Ï909
6817
2307
399?
3288
30001
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SEEVENWOLDEN,
Uitingeradeel.
Ængwirden.
Doniawerftal,
Haskerland
Schooterland
1 emfterland
Gaatterîand.
Opfterland.
Stellingwerf Oofteinde
Stellingwerf Wefteinde

220S
55*
154*
2491
367/
î657
1969
5805
2040

_?!??
M?1?

S T E E D E N ,
Leeuwarden.
14270
fcolsward.
- 2878
Françquçr.
3671
$ncek.
• a95§
Dockum.
2676
Harlingen.
74°4
Stavoren.
1390
Slooten.
436
Workum.
3063
Ylft.
; .'
989
Hindeloopee,
'g*5
42650
Ooftergoo "
Wertergoo
Seeven wolden
Steeden

Jfïîf
30COÏ
25399
41610
13**9*
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De Gecommitteerden op den Doele'des
maandags den 17 in loco moetende zyn, hebben hare Befoignes wederom den 19 aangevangen, e n daar mede gecontinueert tot den
%\ daar aan volgende , op welke dag 'savonds,' de Gecommitteerden welke na 's Hage vertrokken waren, gêretourneert z y n ,
èn verflag van hunne commiffie aan hare Committeerden , op de Doele vergadert zynde,
gedaan hebben, beftaande hier in (zoo men
zegt) dat zy, vermits indifpofîtie van Zyne
Hoogheit, de eere niet gehad hebben dezelve te fpreken , maar dat by Hare Koningîyke Hoogheit audiëntie hadden Igehadt, en
verfçheidene conferentien gehouden met de
Heer Griffier Fagel, en de Heer de Back,
Secretaris van Zyne Hoogheit, hebbende
deze Gecommitteerden, zoo ras aîs hier weder gearriveert waren, ten eerften audiëntie
verzoghfr by Mevrouwe de Princeflê Douariere van Orange en Nafiauw , en dezelve
bekomen.
De Gecommitteerden den ii dito op reces gefcheiden zynde tot den 2 4 , is 'er niets
merkweerdigs voorgevallen, als datinzomHiige Steden eri ten platten Lande, deze en
geene, oordelende nu alles geoorloft te zyn,
haar werk maakten om deze en gene perzonen geld af te perzen, met bedreiginge van
anderzins met 50 of ïoo man het huis te
zullen fpolieeren , en om verre halen ; gelyk op den %o dito van Harlingen ook een
mansperzoon 5 over zodanigen deliófc aldaar
geperpetreert s geapprehendeert $ en alhier
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gevangen op het gedemolieerde Biokhuis is
©vergebragt.
De Heeren Staten, in den Jare 1744. tot
een middel voor het gemene Land, aan de
In gezetenen opgeleid hebbende een Paiïagie
geld, waar by yeder Ingezeten uit de Provincie trekkende, 3 fttiivers moefte betalen,
wierd zulks door yeder een gewillig voldaan, uitgenomen de Schippers, welke daar
zeer over morden niet alleen, maar ook zommige weigeragtig waren om het zelve te betalen, waar over de Chargers aan 't Collegie
der Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten
klagtig vallende , hebben Haar Ed. Mog.
den Fifcaal Generaal dezer Provincie gelaft,
om de onwillige Schippers te aclrioneeren en
te citeeren , om betalinge en boete tot 6 car,
guldens, géîyk ook in den voorleden Jare,
verfcheidene op diverfe tyden, de eenemaal
6 0 , en de andere reis 7 0 , van die onwillige Schippers geciteert zyn, en gecompareert
zyndeby accoort hebben betaald 3 ftuiv.Paiïagie geld , en by moderatie 30 ftuivers wegens de boete, en daar te boven de koften,
"welke al een grote zomma, in confidentie
van 't vorige bedroegen, monteerende meeftendeel wel 15* guldens.
De tyden nu zoo verandert zynde, dat'er
byna gene Kegts-oefFeningen gepîeegt mogten worden, meenden deze Schippers ook
-vryheit-te hebben, om hare betaalde penningen wederom te vorderen, oordelende dezelve te onregte betaald te zyn , gelyk ook
.«en çaenigte van die menfchen de betaalde
pen»
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penningen van de Fifcaal wederom eifehten,
met fware bedreiginge, in geval 't haar geweigert wierd , alwaarom de Fifcaal Gene»
raal om zyn huis te beveiligen , genoodzaakt was om het ontvangen geld, zoo Boeten als Koften wederom uit te keeren, want
of fchoon deze perzonen verzogt wierden ,
om zo lange te wagten, tot dat zynHoogheit de
HeerStadhouder,welke verwagtwierd,alhier
zoude gearriveert zyn , en dat dan op alles
wel ordre geftelt zoude worden, zulks was
voor een doove mans deur geklopt: met
welke penningen uit te keeren zoo lange gecontinueert is, tot dat de Fifcaal geen geld
meer konde uittellen, maar genoodzaakt was
een recipis te pafleeren, en niet alleen dat
deze Schippers haar betaald Paimgie-geld wederom invorderen en te rug eifchten, maar
Zelfs andere Perzonen weîke wegens andere
delicten , in een zekere boete gecondemneert waren, ontzagen haar niet om die boete wederom'te vorderen ; zo als zeker perzoon, welke in den Jare 1741. wegens contraventie van 'sLands L y f t , by compofitie
in een boete van zes hondèrt Car. Guld gecondemneert zynde, dezelve wederom eifchte, dog de Lands Fifcaal zoo veel penningen niet meer per caffa hebbende betaalt 160
guld., en paffeerde van 't overige een recipis,
met aanneminge om op zekere bepaalde tydt
(in verwagtinge dat Zy'ne Hoogheit als dan
zoude gearriveert zyn) 't furpîus te zullen voldoen : hoedanigen geval ook gebeurde mes
Swce Schippers, waar van de eene in' de
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Lemmer Woont, en de andere van Amfref-*
dam op de Lemmer vaart, welke in den Jarö
1743 insgelyks in een zekere fomme geld
gecondemneert zynde, wegens gepleegde
fluikerye, met confifcatie van 't Schip en
gefluikte goederen , nu ook quamen om
dè betaalde boete wederom te eifchen , den*
kende ook dat zulk nu geoorloft was, dog
h Hof Provinciaal nu niet langer kunnendö
ftil fitten , wiefd de Subflituit Procureur
Generaal met eenige Dienaren van de Juftitie gefbnden , aan 't huis tan s'Lands Fiscaal 9al waar die perfonen zig bevonden, (zyn-de zulk gefchied den a j dito s^nademiddags
te fes uir of daar ontrent, ) om defelve in
confînatie te nemen gelyk gefchiede, waar
van aan 't Hof informatien extraordinair
gefonden wordende j heeft 't zelve geoordeelt , dat de geconfineerde wegens 't
gedreigde gewelt op 't gedemolieerde blokhuis moeften worden overgebragt ,. gelyk
dezelve ook s'avonds de klok 9-uir door de
dienaren van de Juftitie na't blokhuis onder*
een groote conflüentie van menfehen gebragt
zvn j dog dezelve waren zo ras niet in de
gevangenis , of 'er ontftond onder eenige
Schippers gefellen op 't vliet wonende, een
geroep dat de gevangens moeften ontflagen
worden, en dat het niet te verdragen was
dat dezelve om dat het paffagie geld wederom geeifcht hadden, op 't blokhuis zoude
fitten, (zynde defe menfehen in dat denkbeeld , alfchoon 't verkeerd was gelyk alre4e .gefèid is) welk geroep löeer en meer
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{ 8Ï ) toenemende 't elndelyk zo verre ging, daü
verfchcidene s'avonds te half 9 uir of daar
omtrent fîg na de huifen van de gecommitteerden van *t Vliet begaven , dezelve voor*
ftellendc om na de Heer Procureur Generaal te gaan , en 't ontflag voor dis gevangens te verfoeken , gelyk de gecommitteerden ook deden, wordende door eels
groote menigte gevolgt, (blyvende onderdes
een groote fchaare van de inwoondefs van'c
Vliet op de brug van de Tuinfter poort
flaan , met geweld belettende , ten einde
defelve opgehaald zoude worden vermits
andcrlîns bevreefd waren, dat die gene
welke in de Stadt waren niet weder
ibuden uitgelaten worden , en die 'er
buiten waren niet ingelaten) dog de Heer
Procureur Generaal niet anders kunnende
doen als de gecommitteerde op een vrin»
dclyke wyfe te verfoeken datzodanigen ver*
foek aan de Heeren van het Hof mogte bc*
kentmaken,'t geengefchiede, gaandezynEd.
naa het huys van de eerfte Deurwaarder out
van dit gepaffeerde kennilTe te geeren, ter*
wyl een grote menigte volks 2yn Ed. naa-»
liepen , maakende een groot gefchrecu : dê
Deurwaarder het geen hem bekent gemaakt
was aan de voorfittende Heer gerapporteerd
hebbende, liet zyn Wel Ed. aanftöndtâ
(Prapier emintnt peritnlftm) vergadering Ván
't Hof beleggen , waar mede de geGóiiiöiitteerde voldaan ware» r en de verdere
ïngefetencn van 5t Vliet ook fchenen te zyn i
h Hof nu 's avonds te iù uir vergaderende
•.a~--F
yer*
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vervoegde fig ook een grote menigte volks
by de dnceiarye niet alleen, maar felft
v.v>r -rp 'r piein, z ) dat het kamertje van dr
e_TitjDeurwaarderbv na niet vry was, om ie
zien en te wagtcn weiken.eindcenuitüagdeze
/-.ken hebben ibtiJcn; gadiirendc de dehberatien vaiVtH^f wier de de-Heer Griffier gecomja; «teert na 't huis van de Præùdent van'!
C-jllçgie der Ed'. Mog. Heeren Gedeputeerde Senten de Heer Sloterdyk , om met zy»
E i - M o g . te raadplegen in deze om Handigheyt,, of dit gevreefje oproer ook door de
gaarde ie voet foude kunnen worden gcftilr,
en de- 3j;crct..rius Tjullmgi, na de Præfi<icntvandeM.ig!ftraat,deH.eerBurgermeefter
Arnoldi, om een xrommiflie uit deMagiftraat
op de Canc-1 i urye te verfocken, wordende de
•Heer Griffiei door een menigte volk ge-volgt; tcrwvl oniertuffchen de Heer Griffier met deH'wCrS.oterd) k confereerde,'.: geen
enige tydrduirJe , had hetgcmeene VOIK veel
îtioeite om-iîg langer te kunnen tegen houilen van-geeirge weid op dit huis te plegen:
on.der ,<àit vergaderden de Magiftmt en Be,V;elhebberen insgelvks op verzoek var.'t Hof,
çmredclibereren watindezc tydtsomftandigheden jaadfaamit was; cindeiyk de Heer
GriffieropdeCar.cellaryeterug komende, en
een .commiflie uit de Magitrraat gedecerneeit
en in de vertrekkamer van 't Hof verfcheuen
zynde, begon'er onder de menigte, welke
pp qc Cancellarye was, al een groot gewoel
en fiCroçp te oi:;'tavj, *. w i v c zo VCTC
&tu% .(ht- zy.. <igùuit %âionu .^eu om voor Js
•>'..'

'-'

Wumkes.nl

ÜwUï

áèur van deRaadkarncr te razen en te tieren, ï.®
dat het fchecn alsof het ontiag voordejuftitie geheel en al weg was : 't Hof dan lange over deze zaak geuelibereert hebbende
wat in deze netelige tydts omftandighcden
't beft te doen was , heeft eindclyk gerefôlveert en beflooten om de twee gedetineerde
onder borgtogte uit haarc gcvangcnilîe te
ontflaan , gelyk ten dien einde's nagts te half
i uir de Subftituit Procureur Generaal'én de
Secretarius van 't Hof uit ordre van den
Hove de gedetineerde hebben ondlagen, wordende door de Gecommitteerde van 't Vliet
vezelt , het welk gefchied zynde, zyn de
gevangens onder een groot gefchreeuw van
de hen navolgende ïneenigte van 't blokhuis
af na 't Vliet gegaan ; waar mede dan dit gevreesde oproer geftilt is.
Dog of fchoon fuik voor die tyd gefchied
was , zo was men egter s' anderendaags
bekommert, dat âefe en gene het huis van
's Lands Fifcaal fouden aantallen , te meer
daar lig gerugtcn verfpreiden dat een van de
buiren'daar naaft wonende gewaarfchoudt
was, om zyn Meubilen en huisgeraden by
eikandere te packcn , en na een vcrfckcrdc
plaats te brengen , gelyk ook door dcfclvc
verrigt wierde , bergende hare ftoelen,
banken, kallen, enz. in twee bollepramen
welke op de twebaks markt lagen , waar
mede.zy befig waren van favonds te half fes
tot aan half 9 uir toe ; dog waar door ook
veroorfâakt wierde, dat'er een groote menigte menichen f zommige uit nieuwsgiev
;.., .,.
F %
rig?
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ftgaeyt e» mmte m een ander iofigfc-.fi»
tnenvlöeide; alwaarctt» ook «enige præcauçien in m$ eenig tumult dier» te nçftcns
mogte ontftaaiv gebruikt wierden, met na*
roentlyk .«enige manfchap van dg Guarde te
voet s' nagts gedurig by en ontrent het huis
vm de Lands Fifcaal te lafen patróulieeren;
«Baar de. nagt paiTeerde fonder cenig oproer
of tumult.
Den %7 dito, deMagiftraatcn Bevelhebfcers op verfoek van Haar Ed. Mog, de Heeren Staten geconvoceert zyndc, w.ierd uit de
Magiltraat de BiirgermsefterenDr G.Hidáema. Dr. B. J.Swalue, Schepen .T. ƒ.
»an der Veen en de Boumeeftër j . Pierfon
geeorflmitteert, zo als uit de BevelhebbcrenOpde HopmannenT. G. Bruining,G. J.
Herfft, Dr.]. WsBeïms en Faandrik T .
IReigerçommifficverleendtwierdc, om mef
de bd. Mog. Heeren Staatcn in't Minder
getal tm overftaan van Heeren Commifarien
uit 't Coîlegie der Heeren Gedeputeerde, en
van 't Hof Provinciaal in conferentie te
treden en te delibereeren , of *er ook
piiddelen te beramen waren om alle gevreefde geweld , 't zy tegens de Juftitie
als anderfins af te weren » zynde op die
îyd ook favonds te 4 uir de Vroedîchap
vergadert geweeft in welkers vergadeiinge
*t verhandelde gerapporteerdt wierd, dog
defe Commifïie dik wils heen en weder
gaande om raport te brengen aan hare corasïiittenten , is eindelyk naa meenigvuldigç
iconferefltien vaft geftelt OM eea dubbelde

wagï
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wagt te hebben met gelaaden geweer
voorfien.
Zaturdag den zg dito , wierd die rmnsperfoon van Harlingen alhier gebragt en
waarvan hier voor pag. 77* gewaggemaake
is, wegens zyn gepleegde dreigementen en
afperzingen van geld aan verïcheidenc inwoonders by nagt gedaan , volgens Sententie van den Hove publyk gegee^elc*
gebrandtmçrkt, en in 't Landfchaps T u g t
huis gebannen voor de tydt van feeven
jaren , door welke exemplaire ftraffe mo«
gelyk vele fullen afgefchrikt geweeil zyn,
om fodanige infultes en bedreigingen in
het vervolg niet meer te plegen. De Ingefeetenen van't Vliet wel merkende dat wanneer de Juftitie geen loop hadde , dat niemänt als dan veilig konde woonen, hebben op den i July een zeckcre AcTre opgeftelt, en die door de Ingefeetcnen aldaar
woonende laaten onderteekencn.
Deefc afte opgeftek hebbende is door
haar aan de Achtbare Magiftraat dezer
Stad gepræfenteert dit navolgende Requcft.
Aan de Magifiraat van Leeuwarden

t

Vertoonen met fihuldige eerbied aan Maar
Achtbaerheden de gex.amenitjkt Gecommitteerden van de buyten quartieren der
Stáát Leeuwarden , of 'het hf tjds en*'
fiandigheden niet nmdfaaketyk. ***** dat
de Officieren van jeder fmartitr aireedt
£*$dt% met naamm
'
B 3
VLIET,
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VLIET.
Evert .K.imderma.a.,
H . J. van der Werf.
Klaes Johannes Sandftra.
"V Adjudant; Generaal
Dirck Schcerhaagcn > óver 't gehele Corps,
j te paarde.
Mede Adjudant Gerryt Sikkes Viffcr.
Hopman
. Lieutenant
Faandrick

OUDE GALÏLEEN.
Hopman
Jelle Piebes van der Werf.
Lieutenant
C. T . van der Meulen.
Faandrick
Pieter Broers.
Adjudant
Auke Annes Appelhof. !
CAMSTRA BUIREN.
Hopman
Aarent Johannes Bachora. :
Lieutenant
Gerlof Pieters Vetwerda.
. Faandrick
Jan Batenburg.
Adjudant
Worp Jacobs van Popma'.
ONDER
Hopman
Lieutenant
Faandrik
Adjudant

DE KLOKSLAG.
Bavius Span.
Popke Aukes van der Veer.
Jorryt Gerryts Vinek.
Benjamin Gerryts Vinek»

Daar een Afte van; H*ar Achtbaerheden
warden bekrachtigt, op dat langs dien/wech
de ordres van hunne Gecommitteerden tot ruft
en wefcyn der Burgeren en Ingejètencn fisptefyk, k?n en maZ worAen geobferueert. De wyfe
Astf, laaien dè gezamemijkf gecommitteerden
,i
' '° over
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äv'er aan Haar Aehibatrkeden îs reguletrer.
naa bobaoren. Dit van Haar Achthaarheden
i/irkzygends , zullen het zelve mes (chuldige
dankhaarhtyt erkennen s Attum Leeuwarden
dm i fatj 1748.
Uylke Wytfes.dc Vries, Jan Tcijes, Jan
Cornelis Feddes, A. Pollemus, H. van
Wicheren, Willem Buifingh, R. Kal»
kcnftein, Gerardus van Gent,
. Dit Requcft aan de Agtbaare Magiftraai:
Ingegeven zynde , is daar op niet na ge»
genoegen van de Supplianten gedifponeert;
al waarom defclve met elkandcrcn hebben
opgeftelt defe navolgende Acte , en die
aan de Ingefeetenen van het Vliet voorgcîefen ;zynde door defelve .laten ondertekenen , welke Acte van inhoud is als volgt,.
Om alles in een goede ordre tç
obferveerea,
Art. I.
Zullen de Hopluiden de beveeïen alleen
van hunne Gecommitteerden ontfangen en
afwagten, waar naa'zy zigh alle zullen hebben 'tè reguleeren.
ï I.
T - T Topman zal de ordres mn de overige
• tdedec lch, dié .dan dezelve door
.'_ _ - ,.'•—* aa.i àq • Sergiâjôfen;*zuJ'lcn bekent
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kcntmaakcn, ende de Sergianten moeten hunne Corporaals daar van kenn.fîe gcevcn, op
dat alles fonder confufic mag worden volbragt.
I I I.
.
Zullen de Compagnyen in ordre en rang
marchceren als gefchiet is; de Vlietftcrs
eertt, dan de Oudegalilecftefs, dandeCamftrabuirfters, dan die onder de Klokflag.
.
IV.
Zal binnen de Stadt de verzamelplaats zyn
op 't groot Kerkhof by een algemeene bycenkomft der buyten Quartieren , zoo de
Gecommitteerden onze hulpe noodig zyn tot
haarc befcherming.
V,
' Buyten de Stadt zal de verzamelplaats
zyn op de Aarutstnyn, by een algemeene
byeenkomft der 4. Quartieren.

v-r.-'-" v '
By een onverhoopte opfehudding zat elk
in zyn Diftrict en Quarticr moeten blyven
tot veiligheyt der Burgeren „ op ordre dtr
Gecommitteerden.
VIL
Zal elk Diftrict naa de nGodzaakelykhey*
der tyden de een de andere een detachement
îot hulp toefenden,
s

y i i r.
Zullen de ÖiBcieren (daar door verftaa»
wor*
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wordende de Generaal en verdere Officieren) zig by een by'fonder oproer direâ vervoegen ten huize van Monfieur de Vries
Ordmaris houdende in de groote Hoogftraat (alwaar de Gecommitteerden zulle»
weefen) en daar., orderafwagten wat zy zullen doen.
'
; . •.., •.. .
I X.
Zal* geen Hopman verandering mogen maken4 m de Compagnye als met toeftemnring?
van de andere Hoofdofficieren, en. zoo zaámen maaken feRgianten , corporaals, tamboers zoo veel zy noodig zullen oordeelen,.
als mede de verdere hooge en laage Officieren die zy oordeelen benoodigt te zyn. Zal
ook die geene, die het te deel vak', gehouden zyn het zelve te bedienen per ordre;
X.
Naa de groothcyt van de Compagnyc
moeten gefchikt worden de Sergianten en
corporaals, ycder fergiant if» man benevens
hem ï corporaals, die \eder 8 man onder
zig zullen hebben gcfteît op een briefje,
waar op ftaat de naam wie haar manfehap
is, op dat alles in een ogenblik by een zyn
en koomen.
X I.
Op het roeren van de trom, cn'taanfèggen der corporaals zal yedcr manfehap voor
zyn corporaals deur moeten verichynen by
pcenc van 4 Huivers boete.
F f
XIL

Wumkes.nl

( S>ö )

X I L
Moeten de Corporaals als zy haar mailfchap hebben direct met haar volk marcheeren naa.hunne fergiant waar onder zy
behooren en direct in goede ordre marchee-»
ren naa de Hopman.

x i 11.

' Zal yeder marcheeren op order die dê:
Hopman geeft volgens inftruclie van dë
Gecommitteerden aan hem gegeven.

xiv.
t
Zal ieder beloven by handtaften en manfie waarheit fig nugteren en bekwaam te houden , ' ook niet int zyn gelit te gaan buiten
order , op dat alles regulier gefchiede. .

XV.
., Zo ymand. op 'c roeren van de trom , en
h aanfèggen des corporaals fig «iet vervoegt
maar abfent blyft, zal verbeuren go ftuyv.
waar van yder corporaal een netre aantekening zal houden , en na verrigting van de
affaires terftont betalen zonder verfchoning.
van ymandt.
XVI.
Zo 'er onverhoopa een oploop van 't gemeen gefchied om defe of gene burgeren zó
binnen als buiten de Stadt moleft of gebeld aen te doen ,, ' t z y a a i i hunne peripo,»r
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:ioonen of huyfen en .goederen , . füllçn de
gefarnentlyke Ingezetenen verpligt zyn ora
-defelve te helpen ? wel verftaande f artiest*
liçre burgers.

. - ; -."'.:
. .'.„X V I I. . ....
Indien 't Hof Provinciaal in haar regt en
zuiverheit eenige verhindering word toegebr.agt , verbinden wy ons onder elkanderen het zelve zo veel mogelyk te beletten , op dat 't Hof van Juftitie zyn volle
loop mag houden:
X V I I I .
Zo ymand niet genegen was fig in perfoon by de compagnien te laEëh opfehryven tot algemeene beft van 't Vaderland en
volk , zal gehouden zyn zo lange voor
de veiligheit van hunne perfoonen , huifen
en goederen weekelyks te betalen ten voordeel van de cotnpagnye 10 ftuiv. tot de tydt
toe dat de troeblen geftilt zyn.
XIX.
En zo ymant tot 't een nog 't ander niet
genegen was , zal dan niet- 'gedwongen,
worden , maar fig felven moeten redden
f n wagten voor fchade,.

XX.
Defe verbintenis zal niet langer ftandt
grypen tot dat de algemene ruft en vreede
. •
ift
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ia -aá'fe' Prov-intie , onder inwagting vaa
îáes Heeren zegen aal herûelt zyn.. •
.Ald'ui gedaan en geflooten by de gezamentlyke Gecommitteerde , en Officieren van de 4, buiten Quartieren ,
buiten Leeuwarden den 1 july 1748.
(was ge tekent) enz.
De feffien van de Gecommitteerde op
de Doele den 28 Juny geeindigt zynde,
hebben defelve den 2 july zynde des d-ingsdags wederom een aanvang genomen ,- op
"welke dag gecommitteerc zyn Albert Douwes Byzitter van öóftdongeradeel te Meticlwier , en J. A Bjileicur te Boiswart
om haar Ed. Mog de Hecre S'.aten naavoJgendc tww. pcincten voor te dragen.
1. Om ftiie acti.-n wegens fluikery, die
ssar.ge.ixit zyn oi nog kunnen worden ,
l, .i^en ophouden compenfitis expinjls met
•n.fticuti-.- van de goederen of waarde van
dien
11 om de ichryvers te ordonneren om by provifie de militie te betalen ,
met recommandatie aan de ontfanaers om
de ichryvers m-jt alle promptitudc weder
betalmgc te doen erlangen.
Na dat alvorens op den ij Juny de
Gecommitteerde tot de finantie hier voren
gemeld , de comptoiren en de boeken daar
daar toe behorende hadden verzegelde,
hebben de Gecommitteerde op de Doele
hare TefEsn: wederom begpimen zo ais gei f i g d t •«> .

: . ' . • : • • - ' , • -.-•.
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En alhoewel men m...-nde dat s'Landis
Fifc-ai nu uoor i.ie.nati-. meer wegens de
îxt....<_;• hoi ten , f--eert dat door hot
Ho.- '.Tin Juitick zodai.i.-;en e-xemp-Laireftraffw
' g-oci.cnr w.ts , (ais hier boven is verh.vi.t) ioU'Jc geniolcfteert worden , 2.0
is 't tgrer g< bcui't d.it zeker perfoon op
den 1 j u ' y zig .-art '1 huis van s' Lands Fiscaal vervoegd hebben Ji: , veri'bgt beeft
om bc taling van zyn reftin te penningen,,
waar v;;n gezoem de s'l .and; Fifcaal pp-den 1
Juny k-uiicden een recipis had gepaifeert, ea.
op welke tvd een gedeelte van de gepræiendeerde f-am? wegens betaalde, boeten van
fluikcry betaald wus, en nu een weigerend
antwoord bekomen, vermits de s'Lands
Filcaal niet te huis was , waar over deze perfoon niet te vreden zynde , zig op.
de Cancellary den 3 dito s' morgens te half
11 uir, wanneer't Hof Provinciaal vergadert
was, begeven heeft, het geval met alle zyne
om Handigheden aan de cerfte Deurwaarder van den Hove verhalende , met byvocginge dat hy 'er geen geweld om wilde gebruiken , verfo. kende aan de deurwaarder om 't felvc aan 't Hof voor te dragen , aan wien hy zig als opperfte regter addreff. erde, om raat te omhingen wat
hem te doen ftondt : De Deurwaarder
na aangeklopt en binnen gefcheld zynde,
en dit bovenftaande aan 't Hof voorgedragen lubbende is weder buiten de raadkamer gekomen, en heef tuit ordre'vandeHeeron van 't Hof ûtic pcribon aangjedient, dat

hy
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hy nog wat moefte vertoeven , dog de
klok elf uir geflagen hebbende (zynde't
ordmaris uir op welke de vergadering van,
'tBoff fcheid) en zulk.aan haar Ed, Mog.
-aangedient zynde door de Deurwaarder,
heeït'tHofdeze perlbon laten feggen dathy
g'nademiddags te % uir weder moefte komen op de Cancellarye , wanneer het Hof
hem zoude verftaam s'Nademiddags te
a uir deze perfoon op de Cancellarye verfcheenen en door 't Hof in de Raadkamer
verftaan zynde, is na dat buiten gegaan was,
en naderhandt weder binnen gekomen hem
aangefegt , dat zo hy iets wettigs van
s' Lands Fïfcaal te prætenderen had de
weg van juititie voor hem open w a s , en
dat zulk by ordinaris wege van citatie
konde vorderen, maar dat het Hof ordonneerde om geen dreigementen of geweld
te gebruiken,enz, waar mede deze perfoon
dan konde vertrekken ; dog hoedanig hy
hier over te moede is ge weeft kan men
wel denken , al fchoon hem een goede
raad , waarom hy veriocht had (om ZQQ
te fpreeken) gegeven wierd.
Den 4. dito hebben de Gecommitteerde
s' Lands comptoiren o.ntzegeld, ( dog egter moet men niet denken, dat federt den
2,7 Tuny tot deze tyd toe geen peningea
%o van intreffen als anderzins betaald zyn)
neen: de Gecommitteerde-hadden, wanneer.de bczegelinge gedaan wierd, aan de
Ontfangers- ..voorgeftelt , ••• hoe veel pengingen van nodeu waren tot aan, deze tjú
toe.
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toê , en daar toe een zekere fomma bepaalt hebbende wierden die gelderen alvorens uit de comptoiren geligt, met aanfegginge aan de ontiangers, om indien eerder
meer geld van doen waren, dat zy zig A\S
dan aan de Gecommitteerde op de doeîe
konden addreiîèren) en na gedane ontzegeiinge en naeukeurige vifitatien bevonden
een merkelyke Somma gelds in 's Lands
Caffa te zyn.
Over welke vifitatie de Gecommitteerde zeer, wel voldaan waren, alhoewel deZe voor handen zynde penningen op verre na niet toereikende waren om zoo de
Generaliteits als Provintiale îaften , waar
mede deze comptoiren befwaard zyn, te
kunnen hoeden: Waar van aan de Gecommitteerde ook genoegzame openinge gegeven is, en 't welk de zelve zekerlyk aan hare
committenten zullen hebben.gerapporteerd
De Gecommitteerde vrezende dat'er nog
veie perfoonen haar niet ontzien zouden
om geld, aan s'Lands Fifcaal wegens fluikerye ,- paflagie geld en andemus betaald ^
van dezelve wederom in te vorderen s
hebben met Haar Ed, Mog. de HeerenStaten
een conferentie verfogt, en aan dezelve doeinsgelyks op denjijuîy, zoals rede gefegtis 3
geproponeert, om alle a£tien wegens fluikerye , die.aangeftek zyn of kunnen worden, wegtenemen,zo hebben Haar Ed. Mog.
op den ƒ July gearrefteert, dat ingevolge
't gene tuflehen Haar Ed. Mog. Gecom^
Kiitteerdcn , en Gecommitteerden van de
.-••

-

$ © *
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gemeentens in een conferentie onderling
is geeoncïpîecrt , alle voorgemelde afticft
zoude werden vernietigt, mits reftitutie
of de waarde der goederen, elk zyneigen
boften- hoedende enz. en dat alle zaken die
b-y compofttie of fentetitie zyn- afgedaan .gehouden worden voor t'enemaal gefleten ,
zonder dat ymand daar over enig moleft
of bedreig tnge zal mogen doen , by pæne
van teincureeren ie ilraffen, by de wetten
daar tegens geftatueert , met laft aan een
yder om zyn actie zo die wettig is , aante ftellen by zyn eompetenten regter enz.
b-reder volgens piaccaat van den f J'uly
1748. kier met. No. 10 by de by hagen te
vinden
De Gecommitteerde op de doek zedert
den 10 Juny gebefoigneert hebbende om
Bare deformatoire poinéten teconcipieeren,
li-eben eindelyk den ? July dezelve opgeftelt tot ?a in getal , en om dezelve
aan Haar E é , Mog. over te brengen ten
fine van aprobatie en publicatie daar toe
geeomaiitteert dezei 6 perzonen, namenti.yk
uit
O O S T E R G O

O.

Lolcke Huîshuis.
te Hol werf.
D a . T . WilinaiïS'.S.M'.C, te Nyfccrk.
G i a î t Äarents.
te Bergum.
Mareen- Lukfens,
te Rood'lcerfc.

W£S:
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W E S T E R G O O .
á , Hcmrika. School Mr. te Bleflum.
Claas Fontein.
te Riedt.'
W . L.-Sticnsma.
teMidlum.
Do. T . Staek.
opJacobiParoçJu
S E E V E N W O U . D E N .
Schr. B. 'Wigeri.
Notarius Edema.
Dirk Beerents.

1. Faber.

te Woîwega.
op't Heren veen*
op't Heren veen-,
op deGo-rredyk»

S T E D E N .
Dr. M. Smidts.
J* v. 'Alema.
Dr. S. Brouwer,
Dr. P. Binkes.

te Franequer.
te Harlingen.
te Stavoren,
ïe Workum.

Welke Gecommitteerde voorgegaan zyn»
de door de wagtmeefter van 't Vliet en twee
tUrfdRagers, aldaar de poimâen s' morgens t©
11 uiraanHaaïEd.Mog.deHeerenStatenheb*
ben overgébragt, met verzoek van approbatie tegen s'nademiddags te 4 uir, en na gedane propo fitie wederom vertrokken zy nde met
defeîve ftatie als ze gekomen waren,hebben
haarEd. Mog. alle defe poiu&engeèxamineert,
dog zo veel in getale zynde , over dcfelvç©p die morgen riiet kunnen delibereeren»
Kiaar haare deliberatie nader uitgeftek tot na•
G
desiid-
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deniiddags te half % uir , op welke tyd
Haar Ed. Mog. weder zouden vergaderen,
geïyk gefchiedt is, en hebben haar Ed. Mog.
de voorf. poinclren geapprobeert, mits dat
zyn Hoogneidt defelve approbeerde, waar
van weder aan de vorige 16 Gecommitteerde , die s' nademiddags om haar Ed. Mog,,
re'folutie te vernemen weder gekomen waren,
rapport is gebragt, dewelke zulks wederom
^an hare Gecommitteerden op de doele gecommuniceert hebben, dog deeze daar in
geen genoegen neetnende, oordeelden dat de
Heeren Staaten defe geconcipieerde articulen
moeften approbeeren, zonder approbatie van
zyn Hoogheidt dog wei onder guarantie, maar
enige tyd hier over by de Gecommitteerde
op de doele gedebatteert zynde , is zulks
eindeiyk aangenomen , en hebben het felve
aan de Heeren Staten bekent gemaakt me£
verzoek van publicatie op morgen , vermits zy anderfms hare committenten ten platten Lande en in de Steden niet langer wiften in
ruft te houden , en wat diergelyke dringende redenen meer zyn.
Doch haar Ed. Mog. niet in ftaat zyndê
om dit Placcaat zoo ras te kunnen laaten
drukken, en egter met fterke drangredenen gedrongen wordende is gerefolveert, om't zelve , zoo als 't in gefchrifte vervatwas, 's anderen
daags te laaten afkondigen op de gewoons
manier, gelyk 't zelve ook Saturdag den 6
Jfuly te i i uir na voorgaande klokluidinge
voor een grote meenigte menfehen is gepubliçecrt volgens Pkçcaat hicjc agjtcEmetïsio. 11.
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In de Grictenye van Ooftdongeradeelonder de Ingezeetenen aldaar eenige diflensien ontftaan zynde ter oorzaake dat zy door
hare Gecommitteerden geinformeert waren
dat bovengenoemde jz Articulen by de Ed.
Mog. Heeren Staaten dezer Provintie waren geapprobeert met die reiÎRiclie, mits dat
Zyne Hoogheit dezelve ook appRobeerde,
en oordeelende dat Zyne Hoogheit over dezelve geen decifie behoorde te hebben, niettegenftaandezulk áan Hoogfl dezelve door Haar
Ed. Mog. de Heeren Staten was opgedragen,
zoo hebben zy deze drie Perzoonen, iiamentlyk Roelof Gerryts, Foeke Sjoerds, en Âbraham Blom, uit haar Gecommitteert om
zîg na 's Hage te begeeven, en audiëntie by
Hoogftgemelde Zyne Furftelyke Doorlugtigheyt te verfoeken, gevende ten dien einde
aan defelve defe navolgende Procuratie me4e
P R O G U , R A T I E.
voor de Gecommitteerden van
Ooftdongeradeel.
Wy onàergefchreven gez.amcntly!ze Inweonders in de Provintre van Frieslatidt Verklcta~
ren bj deez.su verfogi en genomineert te hebben
de Eerz.aame Mannen Roelof Gerryts, foekke
Sjoerds en Abraham Blom , omme z,iu van
onfent weegen op het allcrfooedigfle te transforteeren naa 's Haave , om Zyn Doorlugtigfle
Hooçheit den Ileere Prince van Oraneien oh
Naffauw onzen Erf Stadhouder % &c. &c. &c\

Wumkes.nl

( 100 )

in een dattr toe verfigte particuliere audiëntie.
te vertoonen , de elendige en gevaarlyke toeftandt , waar in onze Provintie zig. tegenwoordig bevindt , word.enâe het gevt,ar van
dag tot dag al groster door het gediiirig gemor
njan het gemeen, wegens de jwaarigheit welke
Z,ig ontrentde 72 bewufle Potntlen Reformatoir door onze Gecommitteerde opgedragen opdoen ., willende nimmermeer cowjenteeren dat
het geene door onze Gecommitteerden is beflooten^ teffens aan Zyn Doorlngtige Hoogheit ter
decifle werde overgegeven , willende liever
alles tot den laatfl en drtifpel bloeds opofferen
eer zutks gefchiede, zoo aat wy met inner Ijke
vreeji zyn aangedaan, dat haaftelyk^ een droevig hloed-bad zal vertoont worden wegens de
algemeene verbitteringe regens de Heeren Regenten van onze Provintie , in welke woede
.zoo wel de onfchuldige als fchuldige zonden
gunnen petnielt worden, firekjtende,tot de uitterfie ruine van ons Land , 't welk zoo het
mogelyk\ w^ ten fpoedigften behoorde geremedieerp te worden , verfiekende derhalven dat
Zyn Doorlugtige Hoogheit van de decïfie derK,elver beflmten gelieve af te zien , ie meer
nadien de verbitteringe dien aangaande'in de
Seevenwoaden, Wefiergoo en Steeden zoo wel
éls in Ooflergao is , terwyi Zelfs by hit ge-,
meen zeer wel bekent is, dat de Heeren Re-,
genten een verkeert fluit gevolg getrokken heb-,
ben uit de bewufle i 4, Arttculeit van den f.
funy 1 748. als of de decifie daar in lag op_gefloot en.s lt welk\ ègter tegens het oogitier\ der
Ge9Q&immte†úen 't tewemaal ftrydig is , boo=

vee
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wen dien vcrfpreid zig een gerucht dat'er reeds
sentge Manfchap van Af Unie in daniogt is ,
•waarom als nog inflantelyk^ word verfogt Zyn
Jtioogheit gelieve naa z.yn aangebooren jagtmoedigheit , goedertierenthett en liefde voer Zyn
eygtn Vaderland het vergieten van Menfchen
bloed voor te koomen , door. zoodanige ordres
te ft e Hen, waar dor zulkj als nog zoo wy haaien z.al kunnen belet worden s verwagtende een
gùnftig antwoord van Zyn Doorlngtige Hoogheit in dit ftitk^van't ttiterfie gewigt aan defè
onfe afgefondene , beveelende bier mede Zyn
Furftelyke ' Doorlacht igheit en teffens desz.elfs
gantfche Fitrftelyke' hup in de befcbermlnge der
AUerhoogjien. Verhlyvende hier mede

U E . Hoog Furftelyke Doorluchtigheit
Onderdaamge Dienaaren.
Welke Gecommitteerden audiëntie by
Zync Furftelyke Doorlugtigheit gehad hebbende, en hier gereverteert zynde aan de Gecommitteerden op de Doele vergadert, vaa
hun wedervaaren hebben rapport gedaan.
R A P P O R

T.

De Gecommitteerden uit Ooftdongeradeel zyn Woensdag den 31 July 1.748.
by Zyn Hoogheit ter audiëntie ge weeft,
en Zyn Hoogheks antwoord komt faafceîyk hier op uit.
Dat hy met leedweefen door de Heeren
G 3
Itima
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îtfma en Bei*gfma had verftaan de geftelthéit oözer Provintie , betuigende dat het
woord Detifie nooit met dat voornemen
by Hem was gebruikt om een onbepaalde
magt te hebben.
Dat Zyn Hoogheit als hem al een Sou-?
veraine Magt wierd' opgedragen, eer zulks
zoude aanneemen , de Repubîyk liever
yerlaaten, en naar Zyn Dpytfche Staaren
yertrekken wilde.
Dat het woord Deçifte van Zyn Hoogheit alleen in dien zin vérftaan wordt ,•
namelyk terwyl in de poinéten der Gecommitteerden zaaleen zyn die van Zyn Hoogheit niet kunnen worden geapprobeert•,
als ftrydende tegens Zyn Eed en Pligt, om
yeder in Zyn Recht te handhavenen, en
yan de Staaten der Provintie niet als door
dwang geapprobeert zyn , het aan Zyn
Hoogheit als Stadthouder toekwam, over
aulks te decideeren zonder wyders.

Dat zulks een Deeifie, waarîyk door
de acht eerfte Gecommitteerden aan Zyn
Hoogheit was opgedragen , wyl de Heer
Edema zulk een zin aan de woorden op
de gevoegfaamfte wyze had gegeven , en
3
er by gevoegt niets te zullen doen als met
communicatie v'an Zyn Hoogheit.
J^at.
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Dat de al te fchielyke aandrang van approbatie by de Staaten zelfs tot nadeel der
Ingefeetenen zoude ftrecken, wyl de Regenten voet gegeven wierd, om zig te beklagen over de drang in deezen gebruikt,
en van agteren meerder reeden hadden,
als'er eens ruimte was, alles te verbreeken.
Dat dies halven noodig was dat de zaaien door zyn Hoogheit nader gedecideert
en geapprobeert wierden om daar door hee
zelve dies te vafter te maaken.
Dat 'er zaâken ja waaren dié niet de
Pro vintie alleen, maar de Generalitey t raakten.
Dat 'er egtcr zeer veel goede zaaken 'm
gevonden werden als fpceiaal het corrigeeren van de Stem Quohiéren , oordee»
lende het ftem koopen en verfcheüTen van
plaatzcn de oorfprong van het verderf des
Staat záakeo onzer Provintje te zyö*
Dat nooyt in Zyn Hoógheïts fîrîgeîpomen was om eenige Militie tot nadeel der
G«co»mitt«efdefl- te zenden.

e *
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Ê n vermits Haar Ed. Mos. de Heeren
Staaten deze voorenftaande 72 Poincienhadden laaten publiceeren,onder die rcfèrve/dat
Zyn Hoogheit de Heere Pr ince dezelve al voorens ;ipprobeerde,zoo oordeeiaen de Gecommitteerden van deGemeentenshetdienitigdat
'er een commiffie uit de haafe moeite benoemt worden om aan Zyn Hoogheit deze
Poinélen over te brengen, en op dezelve
approbatie te verfoeken, om weike commiffie te bekleeden gedefpicieert en gecommitteert zyn uit '
' ..
O O S T E R G O O ,
De Ontfanger L. Hulshius, te Holwert.
W E S T E R GOO.
Wybe Lolles Stienima, te Midlum.
S E V E N W O U D E N ,
De Nots. E. Edema, te Wolwega. .
S T E E D E N.
I. A. Baflaleur, te Bolswardt.
Welke Gecommitteerden op Maandag.
den 8 dito na's Hage vertrokken zynde Vrydag den 12. dito geretourneert zyn, hebbende onder des de Gecommitteerden op de
Doelehare befoignes zedertdeno. July weder- •
ojn tot den i z dito vervolgt, zonder iets:
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áàar van aan de Heeren Stasten ter publicatie óver te gévéh, en op den 12 dito gefcheiden zynde op reces, tot aan Dingsdag
<cn i6 dito, wanneer de Gecommitteerden
van de Gcmccntens wederom op de Döéle by
ÎTN gekomen zy n om hare befoignes ter hervatten. De Heeren Staaren insgelyks op den 1 ƒ
dito vergadert zynde, in verwagtinge.dat'er
wederom eenigc poincren zouden worden overgebragt, oog zulks niet gefchied zynde,
2\r. Haar Ed. Mog. op reces tot Donderdag
«ien 18 dito gefcheiden, op wcike dagh Haar
Ed. Mog. des morgens vergadert zynde, en
geen kenniflë van de Gecommitteerden op
de Doele bekomen hebbende, dat'er eenige
poincren zouden werden overgebragt, zyrt
Haar Ed. Mog. wederom op reces tot aan
Maandag den 2.2 dito gefcheiden, blyvende
onder des het Mindergetal des nademiddags
vergadert, wanneer de Secretarius Dr. P Binkes als Gecommitteerde van dcGemcehtensaan
de Ed. Mog.HeerPraciîdcnt van'tMindergetal
bekent maekte, dat de Gecommitteerden nu
weder zoo verre geavahceert waren, dat zy fig
in ftaat bevonden om wederom eenige poincîen aan haar Ed. Mog.voor te dragen , doch
kreeg tot antwoord, dat de Staat al recue gefcheiden was, en dat niet wederom voor den
%% dito zoude-vergaderen.
Maandag den 22 dito de Ed. Mog. Heeren
Staaten wederom vergadert zyrrie, iyn te half
tien uirHotzeQuader;, enUylke Wytzesde
Vries, als Gecommitteerden van de Ge.meente, op de Docle byeen gekomen , in

Gy
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liet Mindergetal verfcheencn , en hebben aan
"Haar Ed Mog. overgelevert f poinâen reflexie hebbende zoo op de Coîleâeurs om
de agterftailige penningen wegens ingevoerde goederen voor May 1748. in te vorderen, als mede om een quotifatie wegens de
Ingezeetenen door deze tegenwoordige Gecommitteerden , of andere door de Ittgezeete->
nen te kiezen, ten overftaan van Gecommitteerden uit de respective Gerechten te mogen doen,cn andere poincten meer,zeer nedeRig
verzoekende, ten einde haar Ed. Mog. die
poinéten gelievden te approbeeren, te laten publiceeren en afhgeeren zoo als gebruikelyk 'was; Edog de, Heeren Staaten in een
klein getal vergadert 'zynde is de deliberatie daar over tot aan Donderdag den 25 dito uitgefteît.
Den if dito de Heeren Staateu vergadert
2ynde z,yn voorige Gecommitteerden van
de Gemeentens wederom in 't Mindergetal
verfcheenen, en hebben een fclirifteîyke memorie of Remonftrantie aan Haar Éd Mog.
overgegeven, waar in met fterke eixprefTien
verzogten ten einde voorenftaande ^poiilcleh
op Saturdag den 2.7 dito 'mogten wordco
gepubliccert, luyderide defelve als volgt

• Aan de Edeîe Mogende Hecrein
Staaten van Frieslandt.
Retoonftresrm V Ed. Mog. met hthaorlj-*
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kf_. eerbied de gezamentljk?
Gecommitteerden
uit de Gemeente,, hoe dat zy lieden op gtfieWn
met groot e verwqndcringe hebben ontvangen
ZJ Ed. Mog. Refolutie "op de f poinQen den
2,2 dezes dan U Ed. Mog ing elevert, inhoudende dat U £ d Mog. dezelve wel amplecleeren en apprqb/eeren, m.aar de executie daar
van ttitft ellen ter tjt en zoo lange het advys
van Zyn Doorlugtige Uoogheit den Ileere Erffradhouder zal zyn ingekootnen.
De Gecommitteerden ki'-nnen niet begrypen
tot wat einde U Ed. Mfg. dat dilay en uytftel daar in hebben bepaald, als zynde altyd
de gedagten ge weeft van Zyn Hoogheit des
Landts cajfa in order te brengen , op dut alle
enheilen die door het wan betaalen der Aiilitie konden refulteeren, wierden te booven gekpomen, waar toe geen beetere middelen kun«en iverden gepraEticeert , els om zjtlkfi penningen in te vorderen, d;e de Ingezeetenen reets
aan den Lande fchnldigh zyn, het welk »tefnant kan twyjfelen, of aal met het hooge advys
en intentie van Zyn Hoogheit over een kpomen,
z.ynde dit geen tiiemvè zaaken, maar al'over
lange in deeze Provintie gepraBiçeert, en door
§taats Refalutien beveftigt.
De Gecommitteerden oordeelen, dat deeze
poinüeu alleen daar toe zullen ftrecken, om Z2
Ed. Mog. te onderftettnen alzoa zaagett, dat
alle extCHtien, om 's Lands gelden in te vorderen y ophielden, en niet durfden werden ondertioomen, waar door te vreezen ft'ond, dat
's Lands cajfa, die doch zeer /legt voorfien isf
geheel zonde werden uytgepxt t meenende de
Ge som-
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Gecommitteerden, dat die poinÜen zyn gepre*
fenteert Aan U Ed Mog. als reprafenteerende
de Souverain van den Lande, om daar op een,
f male Refolutie alleen door het gezag van U
Ed. Mog, zonder uitfitl tf kgtnnsn erlangen.
Maar alzoo de Gecommitteerden tot hnn
leedweezen ondervinden dat hunne pogingen
•worden gevilipendeert en al hu,n arbeid en
•werk^ ten dien ft van den Lande en rnfi van
de goede Ingezetenen aangelegt weinig word
gereekent, e» daar en boqven tyederom bedroefde tydingen van epfchmddingen onder de
gemeente uit alle kanten inkpomen, zoo vreeze» de Gecommitteerden niet zonder groote
redenen, dat het uitft ellen van de Executie der
J gemelde poinföen elendige gevolgen zal n$
fgfteepen.
Al waerommç de Gecommitteerden U Ed.
Mog. als «of h met eerbied onder het oog brengen de gemelde poinclen te willen approbecren%
tn zonder uitfiel ter executie brengen , alz.00
dezelve mets anders behelzen als het geene
tot ruft en welft andt van den Lande kan
firekken , of dat bj enverhoopten af/lag, de
Gecommitteerden genoodzaakt zullen zyn aan
kunne Committenten , -welke êl l<Wg openings
va» zaaken in deezen van hun hebben verivagt, kenniffe te geven, als wanneer te vreez.en ftaat, dat alles tot innerlyke fmert en droefheit van de Gecommitteerden in voorige geweidt 'zal uitbarften , zonder dat zy liedenin flaat zullen zyn hunne goede intentie en

9f>£wsrk,% dis alken hu weivaaren en de ruft
vîto

Wumkes.nl

C 109 )
va,» de IngeK.eitnm zy», verder 'ie k*»»es
keresksn,
Quo faÆo,
(Was'geteekent)
O O S T E R G O O,
. u i t naam van alle
8. Fockés.

L. Hulshuis

W E S T E R G O O.
uit naam als voorcn
Haaye Egges.

W. V. Slootca,

S E V E N W O U D E N.
W- Mcekhoff.

Corn. Witteveen.

S T E EDEN.
Jonas F. Olderfma.

Amb.Dorhour,

En mondeling verzoekende audiëntie voor
tcnige Gecommitteerden tegens nademiddag, 't welk door haar Ed. Mog. bepaald
zynde tegens nademiddags te vier uir, zya
ook 8 Gecommitteerden in 't Mindergetal
verfcheenen, en hebben aan Haar Ed. Mog. de
Heeren Staaten eenige poinólen tot47 in getal
eveigelevert,met verzoek dat Haar Ed. Mog.
tegens aanftaande Dingsdag daar over een reIblutie geliefden te laaten volgen ,, dçzclve
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yc approbeeren en laaten publiccçren: de E i
Mog.HeerenSiaaten voorenftaande jPoinélen
geapprobeert hebbende volgens voorftel van
de Gecommitteerden zyn dezelve op Saturdag aen 27 dito na voorgaande klokluiden
des morgens ten 10 uir gepubliceert meç
byvoeginge dat deze publicatie gefehiede op
de fterke Inftantien door de Gecommitteerden in hare Remonftrantie gedaan &c volgens Placcaat van den 26 July 1748. hier*
nevens met No. 1.2.
DeGecommitt'eerden van'tVlietenz. deboe»
ken van de Colleóteurs afgehaald hebbende,
obrdeelden't nu dienftig om dezelve wederom
over te leveren,al waerom zy haar aan den Præfideerende Burgermeefter Dr. G. Hiddemaaddreïfeerden met verzoek om deCollecteurs van
de Stadt op Maandag den 29 dito 's morgens ten
10 uirop'tRaadthuis tedoenkooraen, gelyk
gefchied i s , doch maekten de præfente CoU
leéteurs op het gedaane voorftel fwaarigheyt
om een particulier recipis wegens de overgeleverde Collect boeken te teekenen, maar
wel een generaal, waar by de ondergefchreven Callecl:eyes verklaarden, dezelve ontvangen te hebben , zoo als door de prasfente Coilefteurs is verrigt 5 en £yn voort$
de Collec~b boeken aan de abfente Collecteurs door 2 Gecommitteerden van de- buyten Quartieren geadfifteert met de Adjutant
van die van't Vliet overgelevert, en aan
haare huifen gebragt.
De Gecommitteerden van deGemeentensop
Pingsdag den go dito opde Doelç vergaderf
ï.;
zyn-
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ïyndc en niet yerneemendedatHaarEd.Mog;
de HeerenStaatendeovergeieverde47 poincten hadde geapprobeert, gelyk mede nic£
wel te vfeeden zynde over het byvoegfèï
i n ' t Placcaat behelzende ƒ poincten, hebben
§ uit de hare gecommitteert om aen gemelde Heeren Staaten ah noch zeer inftaïîtelyk te verzoeken om genoemde 47 articuien te laten publiceerens en daaren booven voorgenoemde ƒ poinóten mét de ge»
hèéle Remonftràntie zoo als dezelfe door
haar woördelyk ingclevert Wás enz., gelyk
zulks ook op Woeïisdag den 51 dito is gé<iâanj zie dit Placcaat by N ó . 15. ïia Welks
op Donderdag den 1 Augufti vier Gecom»
îïlitteerden na Syn Hoogheit gëcômmitteérdt
Èyn om deffelfs rnediatie te verzoeken, by
Welke gécotnmitteerden riöch eett vyfde ïs.
géädjungeert j zynde als volgt uit.
O O S T E R G O O.
Wybe Lolks Sticnfma, te Midîum.
W E S T E R G O O.
Albert Douwes,
te Metfèïwicr.
S E V E N W O U D E N .
G. Gafinjct,
te Oofterwolde,
S T E E D E N.
U . W . de Vries , op 't Vliet buyten
Leeuwarden.
Dr. M. SmidtSj te Franequer.
Zyn Hoogheit geinformcert zynde vsq
de trocbics in desw Proyinüe heeft op vet'
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fcpek;. goedgevonden eenigc Militie oa-herwaarts tedocnmarcheeren, hebbende ten dien
einde al eenige tydzooCavalleryalsInfantery
in Overyflèl gelegen 4 op dat dezelve zoo ras
als zulk noodig was zeer 'fchielvk konde op
breeken, en m de Proyintie trekken, gdyk
ook tot zulken einde op Vrydag 's nagts a
Regimenten Cavallery en 4 Infantery uit
Steenwyk zyn vertrokken, waar van cernge ; boeren kennifle hebbende, of vreezende
dat dezelve zeer fchielyk zonden koomen*
zyn eenige Gecommitteerden uit de Giïetc'
«yen Ooft en Weftdongeradeel gekomen
by de Gecommitteerden van de Stadt en
Vliet enz. om voor te ftellen,. of men de
Militie niet zoude kunnen tegenftand bied e n , en dat men ten dien einde fïg meefter
maekte van 't Ammonitie en kruydhuis; doek
de Gecommitteerden van de Stadt zulks niet
op iîg durvende neemen" vonden goed alle
Gecommitteerden uit de Grietenyen en Steeden aenfchryvinge te doen, gclyk'er ten die»
einde na alle Pláatzen van de Gecommitteerden's avonds MifTiven per expreffe a e zonden zyn, om Saturdag den 3 Auguftl's
nademiddags ten 1 uir op de Doek te compareeren, ingevolge van welke.aanfehryvinge ook verfcheidene Gecommitteerden aldaar verfcheenen zyn , blyvende. zömmige
abfent; doch is in die vergaderinge beflooten o m , geen tegcnftandt aan de Militie te
doen, en dat ieder Gecommitteerde de Ingefeetenen onder zyn disftria behoorefldë
tot ruft en vreede zoude vermaanen.
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: Haar Ed. Mog. de Heeren Staaten by vorige Refolutic zyn Hooghek aangeftelt hebbende tot Erfftadthouder zoo als.in Hoiiand
en andere Provintien aangeftelt was, gedclibereert hebbende, welke ampten, en op hoedanigen wyze dezelve aan Zyn Hoogheit
gedefereert zouden Worden, en die Relblutie nu opgeftelt zynde, wierden dezelve be*
fchreven om alle niemant uitgefondert op
Maandag den ƒ Augufty op 't Landfchaps
Huis te compareeren om die Refolutie door
alle Leeden v?m den Staat te laaten teekenen, gelyk gefchied is, na welks vier Heeren uit het midden van Haar Ed. Mog. Gecommitteert zyn, om die Refolutie aan Zyn
Hoogheit over te brengen als uit
O O S T E R G Ö Q .
Jr. Heflei Douwe Ernft van Aylva,
Grietman over Weftdongeradeel, &c.&ç.
W E S T E R G O OJr. Jarich Georg van Burmania, Grietman over Franequeradeel, &c. &c.
" ,$ E E V E N W O Ü P E N . ••'
Jr. Ahafuerus Vegilin van Glaerbergen.,
Grietman over Hasker landt, Svc.&c.
S T E E D E N .
']v. Tjalling Æ d o van Sixma, mede Gár
deputeerde Staat dezer Prövintie, •?
4 ••••.'

J$t
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Voórfz. Regimenten zoo Cavaîleryc als
Infantcrye den % Augiifti's nagts te 10 uir
uit Steenwyk opgcbrooken en lig na buyten die Stadt by een verzamelt hebbende,
fetteden den marfch van daar voort, en pasfeerden 's morgens tuifchën 5 en 6 uir door
Wolwega , van waar nu marcheerden tot
aan 't Heerenveen , alwaar zy halte hielden,
's Zondag den 4 dito voort marcheerende
tot over de Schouw (na dat alvoorens Xf
man van de compagnie Cavaîleryc van de
Generaal Majoor Baron van E e k , en %
Compagnicn Infantcrye van de Luiterant
Generaal d' Envie op 't Herenveen om guarnifoen te houden , gelaaten hadden) wordende genoegzaam de geheele dag doprgebraet.om voorenftaande Regimenten CavalIer) e en Infantcrye met de Schouw over te
brengen; deze Regimenten in de naaftgelcgene en omleggende Dorpen gecantonneert
hebbende, braaken met het aanbrceken van
den dag o p , en trokken- voorts, na Leeuwarden, alwaar zy Maandags morgens den
f dito zeer fçhi'elyk en. • onverwagt-zonder
dat iemandt zulks witte binnen de poorten,
îot groote vreugde en blydfchap van alle
welmeenende Burgers en 'ingefeetenen onder't trompetten, gefchal zyn ingetrokken,
beftaande in navolgende Regimenten Cavaîleryc als 1 van de Generaal Majoor Baron van Eek van Nergena,- en 1 van de
Generaal Majoor Graave van Regtercn,
èn 4 Regimenten Infanteryc, als van de
Generaal Majoor Maleprade^ Luitenant Generaal
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«eraaî d' Envie , Generaal Majoor Croje,
Generaal Majoor Prins van Hoîftein GottorfF,
welke alle onder 't commando van de Heer
Generaal de Sygers wierden geleidt, doch
vermits'er geen genoegzaame quai tieren voor
deze manfchappen waaren , zoo hebben dezelve op de Stads wallen onder haare tenten
moeten campeeren, zynde de paarden van de
Ruiters, aan piqaet paaien gebonden : En
was alvoorens te Harlingen het Regiment
ïnfanterye van Leewe, op-Groninger Repartitie ftaande, op een bedekte wyfè met
fcheepen, welke overdekt waren, binnen ge*
koomen. Waar over de Ingezeetenen van
Harlingen, meéndendt dat het Scheepen met
Hooy of, Stroo waren, fig-ten uuterftem
verwonderden.
De Heerèn Staaten volgens Refolütie van
den i i Juny 1748. aan Zyn Hooghcit gedefeRecrt hebbende de m:.cht, om naa overroepingc van Gecommitteerden uit de Staaten,en uit de Ingefetencn, zoo Zyn Hooghcit
zoude goedvinden , de conftitutie van het
Landt op vafte gronden te ftellcn, de ingefloopene abuifen te redreifecren, en de Pro*
vintie in ruft te brengen, en ten dien einde
zoodanige Placcaaten te doen emaneeren, alî
-tot welwccfen van den Lande zoude verftaan te behooren ; Zoo heeft Zyn Hoogheit overgezonden een Placcaat o m ' t zclvt
alhier te publicceren , in fubftantic behelpende dat aan Zyn Hoogheit volgens voo-rige Refolütie van den 11 Junv gedefereert
zynde , om zodanige Plactuaten te cinancc^
Hz
vca
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reh als tot ruft ván den Lande rerftaan ZOJÏ*
(de te behoaren, en dat gchoort had de dat
de onluften in de Broymtie van- Frieslandç
hand over hand toenamen, dat Zyn Hoogjheit was van voarneemçn.geweeft om in de
Pf'ovintie te koomen, maar dat daar in was
verhindert gewprden, eensdeels door deszelfs zwaare. fiekte, en anders deels door ds
onluften in de Provintie van Holland ontifcaan; dat Zyn Hoogheit egter verneemende
dat de troebles eerder toe als afnaamen, om
zoo veel mogelyk dezelve weg te neemen.,
eenige Heeren zoude committecren, om met
Heeren Gecommitteerden uit de Staaten, en
Gecommitteerden uit de Ingefetenen, in
conferentie te- treeden, om de ingefloopene
abuifen, zoo ontrent de Regeeringe als Fiîjantie te redrefîeeren enz. verfoekende en
waarfchpu wende de. Ingèfêtenen om zig rustig en vreedig voortaan te houden, by pœne,
datdiegeene welke contrarie deed, door den
iHove van Friesland naa exigentie van zaaken
zoude worden geftraft, enz. breeder volgens.
JPlaçcaat van den 2,7 July 174S. hier agter
met No. 14. welk ook op Dingsdag den 6
'Äugüfty alhier, is geptibliceert.
- Onder verfcheidene Ingefeetenen ten platten lande in deze en geene diftriclren de onluften op, verre na nog niet weg genoomeft
zynde, 'wierd om alle troebles en onheilea
-zoo veel mogelyk voor te. koomen, goed
-gevonden om deze Regimemen, welke in.
Leeuwarden by provilîe in guarnizoen kagen , rondom in deProvintie, zoo in deStee-
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den, als in deeze en geene groote Dorpen tç
verdeden, ten einde dezelve by alle onverhoopte oproeren of quade aanflagen feer
fchielyk konden by een kocmen om dezelve ras wederom te' kunnen dempen, en de
rufte te 'bevorderen, gelyk op den 6 dit©
'*s morgens te 4 uir uit Leeuwarden deze
onderftaande. Regimenten Cavallerye en Infanterye zyn vertrokken, na de Plaatzen
volgens den genoemde Lyft aangeweezen „
zynde verdeelt als volgt.
Regiment van de
Lt. Gentr. Envie.
Cemmânitmi^
•' 5" Comp.
poclçum deMajaorPafa.
2,
»
Hcrenveea f. Fujte.
^ ___—
'Jouwer
Caft.vmHetmert,
50

Regiment vm de
Gtnr.Maj. Crtjè.
f Comp.
Worckum
f ——
Bolfwart
- 2 *-—-T»
Stavoren
——

Cmftmanimts
Coll. Ruifih.
Lt. Colli Snoek.
M*j. Campee'.
Auijèftt

1 %

.

'

•

'

'

.

'

'

Lt-, Getier. Leewe
Cemwdnâánts
'12 Comp.
HarlingenCol5Co»».Leeî^e.„
it, Maleprade
Leeuward.Lt. Col.v.Z)aj»î,
îo HslfieinGútterfLxzWfrzxà.L.Cgl.'&MáMftep

3*

H£
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(&e&r. Maj. Êraaf
van Regbteren
Commandant^
% Cómp.enStaf,Lëeuward.CWl. Verhoe/f.
± ———Dockum Major Grevet?,
I ———
Bolfward Ritmr. Sloet.
1 •
•
Woïckum SousLt Carfien-,
S
Genr. Majoor van
-Eek, va» Nergens.
Commandante
% Oomp.enStafjLceuward.C'oll. Lynden.
I .
Harlingen Máj. Heekeren.
t ••" '•
Stavoren «—- Hackvort,
\ -' »*
HerenfccnEckv.Pánfbaleox
f • •••'
Jouwer
Ritmr.Ferfloeg.

6
Voorfchreven vier Heeren Gecommitteerde uit de Staten naa's Hage vertrokken
zynde op den 7 dito, en hief wedcrqm gereverteert zynde op den 18 dito , hebben
áezelve op den 19 dito aan Haar Ed. Mog,
de Heeren Staten, ten dien einde vergadert
Zynde, van haare commiiïie rapport gedaan
naa welks Haar Ed. Mog. de Heeren Staaten
gerefolveert hebben om nog 4 Heeren uiï
yeder Quartier een, beneftèns de Heer Secre-,
îarius Sminiateadjungeeren, om't Diploma
*t welk in forma was opgefteît aan Zyn
Höogheit te overhandigen , beftaande dez©
•comaiiiSe uit navolgende Heeren, als uit
OOSTEN
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O O S T E R G GÖ.
]ï. Heiîel Douwe Ernft van Ayîva s
Grietman over Weftdongeradee3,&c.&c,
W E S ï E R G O O,
Jr. Sjuek Gerrold Jukkema van Bur»
mania Rengers, Grietman over Wil»»'
britzeradeel, &c. &c.
S E. V E N W O U D E N .
De Heer Martinus van Bouritius, Griet"
man over Ængwirden, &c, &c.
benefte.H.8
J r . Jan Vegiîin van Qaarbergen, Griet»
man over Doniawarftal, &c. &c, ia
plaats van Jr. Ahafuerus Vegilin vm
Claarbergen welke indifpooft was.
S T E E P E N.
De Heer Nicolaas Arnoîdi,RcgcerendBurr
germeefter der Stede Leeuwarden, &c. &ç.
en
De Heer Jetfç van Srainia, Secrctarii^s
van Haar Ed, Mog. de Heeren Sta$ten van Frieslandt.
Welke Heeren gezamentlyk naa 's Hagjs
vertrokken zyn.
Woensdag den 7 dito zyn eenige vag
«k Gecommitteerden van de Gemeente^.
H 4
• pg
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m'p de Doek vergadert, doch hebben niet
lange gebefoigneert.
Dingsdag den 13 dito zyn de Gecam»
iüitteerdcn van de Gemeentens wederom
vergadert, maar fchielyk gefcheiden op
reces tot den 2© dito, wanneer dezelve
"wederom by een gekomen zyn, en- des
Donderdags tot op nadere aanfehryvinge
gefcheiden.
De Heeren Staten ook vergadert Zyndezyn
gefcheiden tot op den 29 dito, tegen welke
tyd Haar Ed. Mog. oordeelden dat derfëlver
Heeren Gecommitteerden zouden kunnen
retourneren, gelykook gemelde Heeren den
2,8 dito zyngere verteert, en Donderdag den
29 daar aan volgende rapport van hare Gomnâiffie aan Haar Ed. Mog. gedaan hebben.
Zyne Hoogheit ecnige Heeren uit 's
Hàge Gecommitteert hebbende ten fine itî
voonge Placcaat gemeld, zyn bovengemelde Heeren Gecommitteerden Donderdag
's avonds den 29 dito alhier aangekomen,
en, van deflelfs arrivement aan den Staac
kennis gegeven hebbende, zyn Haar Ed,
K-îog. uit de naam van den Staat gerecipieerf
en. verwelkomt, gelyk ook door alle Officieren van 'tGuarniioen, aan 't hopfd hebbende
de Generaal Major de Sygers, en is naa voorgaande verfoek tothetverleenen van audiëntie by den Staat bepaald Saturdag den 31
Öitö 's morgens ten 10 u i r , tegen welke
tyd Haar Ed. Mog, de HeerenStaaten vergadert zynde hebben Haar Ed. Mog. een
j a n de kaamerbewaarders riaa 'c Logs?
.;..,ment
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inent van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerden gezonden met notificatie dat
Haar Ëd. Mog. gereed waaren om de Heeren Gecommitteerden te ontvangen, en
dat dezelve door de Secretarius van Staat
zouden werden afgehaalde, gelyk de Heer
Secretarius Sminia de Heeren Gecommitteerden met twee koetzen heeft afgehaald
feynde de eene de koets van de Heer Baron
thoe Schwartzenberg, en de tweede van de
Heer Rengers, in welcke koetzen de Heeren Gecommitteerden benefFens's Lands Secretarius fig geplaaft hebbende zyn dezelve na 'c Landfchaps huys (alwaar een detachement van de Guarde te voet in twee ryen gepofteert was) gereeden , wordende
'aldaar door den Officier met de piek gefctîveert, voor aaa de voorpoort door de
kamerbewaarders voorgegaan zynde begaven fig gemelde Heeren na de kamer van
*t Mindergetal,alwaar door de voorlatende
Heer aan de deur gerecipieert wierden,
en een korten cyd in die kaamer geweeft
zynde vervoegden die Heeren fig in de
kaamer van Ooftergoo, in welke de geheele
Staat vergadert w a s , en is bevonden deze
commiffie te beftaa-n uit navolgende Heeren
als de Heer Schimmelpenning , Heer van
Ooyen, de Heer Gevaarts., de Heer Verelft, en de Heer Perzoon, Gedeputeerden ter vergaderinge van Haar Hoog Mog.
wegens de Provinciën Gelderland , H o l land , Zeeland en Overyffel; hebbende de
Heer Schimmelpenning in een'harangue ter
H f,
mate-'.
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ïmtcrie dRenende haarCommiftîen geopenty
eninsgelyxopemnge gedaan, welke Heeren
zytï Hoogheit tot Gecommitteerden uit de
Ed»Mog. Heeren Staaten genomineert hadd e , zynde daar toe gecommitteert deze navolgende Heeren, als uit het Quartier van
O O S T E R G O O.
Jr. HefTel Douwe ürnft van Aylva,
Grietman over Weftdongeradeel ,
&c &c.
Jr. Hans Willem van Camftra, Griet»
man over ldaardaradeel, &c, &c.
• W E S T t R G O O.
Jr. Tjeerd Baron van Aylva, Grietman
. over Wonferadeel, &c. &c.
• De Heer Idzard van Sminia, Grietman
over Hennaarderadecl, &c. &c.
.. S E V Ë N W p L D E N . .DeHeerMartinus van Bouricius, Grietman over Ængvvirden, &c. &c.
Jr. Ahafuerus Vegelin van Claerbergen,
Grietman over Haskerlandt, &c. &c.
S T E E D E N .
Jr. Epo Sjuck van Burroania, Gedepu»
teerde Staat van Frieslandt, &c. Sec.
Jr. Tjalling Æ d o van Sixma, insgelyks
Gedeputeerde Staat van Frieslandt $
8cc. &c.
De Heeren Gecommitteerden van- zyn
Hoogheyt eenige dagen met bovengenoemde 8 Heeren Committeerden wegens de
Heeren Staaten gebefoigneert hebbende 9
zya door Haar Ed. Mog. negen perfoonen
- uit
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îiît de Gemeentens genomineert , tú täa
dezelve vrydag den 6 September
Miffivta
geáepecheert, welke alle woordelyk van dezelve inhoud waaren, als die, welke aan de
mede genomineerde uit de Steeden gefchreven w a s , en aldus luidt.
'M Y N
H E E R ,
De Heeren Gecommitteerden vanZyne Hoog™
htid den Heere Prince van Orange en Naflati f
Ërffiadhmder &c. &c. &c. eentge Gecommitteerden! uit de Gemeente genomineerd hebben*
de en daar onder U W. Ed , om Haar Ed,
Mog. te informeren wegens de redenen van
Doleance aan Zjn Deorl. Hoogheid geprefenteerd door de Ingefetenen van deze Provincie t
foo verfoeken de gem: Heeren dat U Ed. op
Maandag aanjîaande den 9 dezer Maand September s' morgens om 9 #ire« alhier aan Hadr
Ed. Mog, Logement, ten htiife van de Heer
Cenlon in de Deelefiraat binnen
Leeuwarden
wil laten vinden. Zynde hier van insgeljki
Notificatie aan de andere genomineerde Legden gedaan,
In welkers verwagtinge ben
Mjn
Heer
%> Ed. Dienflwillige
Dienaar
IV. Limberger.
Secretaris
Leeuwarden
van Haar Ed. Mog.
den 6 Sept. 1748.
't Of fcrift was aldus
A. Myn Heer
D e Heer U i l l e W . de Vne$
Goepatóïi-öp 't- Vlier buyten
Leeuwarden.
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en zyn daar toe benoemt door Haar E'd.
Mog, de vier Heeren Gecommitteerden
wegens Zyn Hoogheit, deze ondcrftaande.
uit
O O S T E R G O Ö .
DeHeerA.Hettinga, te.Oenkerck.
Gerben Rinckhout, te Marrum.
uit W E S T E R G O O.
Idsldzardi, Pr. Fifcaai van Baarderadeel,
te Jorwert.
Dbuwe Gerrits Ofïringa. te Burgwert,
uit de S E V E N W O L D' E N .
De Hr. A. Hubiing,
te Oldeberkoop,
Dirk BeérentSj
op'tHeerenveen.
UylkeWytzes de Vries,
op.'t Vliet,
buyten Leeuwarden,
Andries Wouters,
te SnseckDe Heer Saco Harraen van Idfinga,
•• ' ' te Harlïngeü.
Welke Gecommitteerden , îneevolee de
aanfehryvinge, by de Gecommitteerden vao.
Zyn Hooghcyt verfcheerien zynde, zyn de
zelve veribgt , om redenen van doleantie
te geeven i ' waar over de- Gecömmitteerden van de, Gemeentens met eikanderen ge=
befbigneeit hebbende s hebben zy dezelve
'm geïchrift opgeftelt, en aan de Ed. Mog.
Heeren Gecommitteerden overgelevert s aldus luidende
M2j .CJ %J XL* ™
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•E'EDELE M O G E N D E
HEEREN.
Volgens UEd. Mog. Mifftve van den 6 September 1748, waar in wy van UEd, Mog. benoemt zyn geworden om uit naam van de ganfçhe gemeente van Friejlandt reden te geeven
van de doleantie, aan zyn Hoogheit onjen geliefden Erfftadhouder de Prime van Orangie en
Naffauw &c. &c. &c. gegeven, en ons te
vervoegen aan UEd. Mog. logement, ten huife
van de Heer Cçulon den 9 September 1748.
Wanneer wy ftille Jlaan by ons zelfs Ed,
Mog. Heeren om naa te gaan en op te Jpeüren^
de redenen en oórfaaken, waar door alle Ingefeetenen van Friejland tot heweeginge en opjland
zyn verwekt geworden, zoo moeten wy oordeeleu
te zyn o.ntftaan , dat de Ingefeetenen van defe
Provintie ten hoogften misnoegd over V weinig
gefagh van onzen feer geliefden Erfftadhoudert
en het groot gefag en autoriteit van de Ed. Mog.
Heeren Staaten van onze Provintie , dewyt
meer als eens het wys en heilfaam advys van
zyn Hoogheit, tot heil der Ingefeetenen is verworpen , en boven dien in zyn hooge perfoon verfmaad en weinig gereekcnt is geworden , totdroef heit en leedweefen der goede Ingefeetenen.
'Ten tweeden moeten wy oordeelen te zyn ontftaan door de pachten in 't gemeen, 1?» wel voornamentlyk over de Pagt van 't Pajfagie geld
in 't byzonder, dewyl de penningen met de uitterfte force van de Ingefeetenen wierden af ge'
wrdert, inz,onderheit van de Schippers en hun

Wumkes.nl

( 126 )
kneght of knegien, en boeren woonende aan de
zoomkant van onfe Provintie, die dagelyks gewoon waaren in de aangrenfende Provintie haar
Koeyen te melken , ofte haare- landen te ploegen en te hezaayen, die dagelyks drie fiuivers
•loierd afgeVordert, en alle de weigerende in V
hypmdér de Schippers, wierden zwaare fa-^
(ien door 's L,mds 'Fiscaal aangedaan , en
Reekeningen van kojlen wierden toegezonden , die zeer hoog liepen, en veele Ingefeetefien, deeclen murmureer en tegens de Overhelt
tot dat V eindelyk tot geweldadigheden is uitgeborfen: want by voorbeeld een Schipper weigerde pajfagie geld te geeven , dewyl in geen
Provintie^ alwaar van over lange dat geldgeheeven isy hun, nog voor zig zelven, of hun kneght
of knegten wierden afgevordert y defe wierd als
een overtreder finder de minfte genade gevonnifdy en in de boete geflagen, de boete was ordinarls op een daalder geftelt, maar de koflen
daar over gevalhn beliepen van vyftien tot
twintig Car. guldens en daar boven; V welk
UEd. Mog. door rekeningen kangetoont worden.
Ten darden voor zoo verre men kan nagaan,
UEd. Mog. Heer en, kwam het vo.ort uit de
zwaar e belaftinge, ge-legt op alles wat noodwendig tot levens onderhoud noodig was', benevens
alle die knevelaryen die oneindig waaren, door
de Pachters en des zelfs bedienden aan de goede
Jngezeetenen veroorfaakt en aangedaan 5 waar
door veelt'Jngezeetenen'onderdrukt, de negotie
in V geheel ondermyndt, en de bloey der Provintie weg genoomen. Hoe meenigmaal is 't gehurt) Ed. Mog. Heeren% dát een eerlyk Koop-

ma%9
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Wiân^ die zig aan^s hands dieverye of' Jlüikery
van wegens zyn gemoed en confcientie niet wilde
of durfde fchuldig maken, zig verpligt agti
om te geeven den Keyzer wat des Keyzers is*
een abuis gehad hebbende, of met het havencheâulle, of iets vergeten te nomineer en op'/ zelve ?
wierde direêi zonder genade als een openbaar
fluiter gevonnift, om de boete daar op gefield
met alle onkoflen te betalen, die dikmaal om geringe zaken zeer hoog liepen; om welke redenen
Ed. Mog. Heer en, veele voorname lieden in onze Provintie genegen zynde de Negotie te doen^
wierden te rug gehouden, die dog alleen de groef
en bloey van Land en volk veroorzaakt, om zig
niet aan des Paghters en des zelfs bediendens^
onbarmhertige genadem bloot te flellen. Hier uit
'Bloeide voort de innerlyke zugt en begeerte van
s-lle goede Ingezeetenen, om eens van dat on'
verdraagelyk jock verlof te worden.
En dewyl het de Goddelyke voorzienigheit Ä?- •
haagt heeft, onzen geliefden Erffadhouder t&t
die weerdigheden te verheffen, waar in hy zig
thans bevind, waar voor wy reden hebben God
hartgrondiglyk te loven en te pryfen, is V Ed.
Mog. Heeren , dat de goede Ingezeetenen van
onze Provintie ^ in wiens fehoot zyn Hoogheit
is gebooren, ten vollen verzeekert zynde van
deszelfs liefde, tot dezelve hun toevlugt hebben
gemomen om eens door zyn Hoogheits gefag en
ëangebooren goedertierenheit en wysheit geholpen
te worden, om eens van die boeyens dier jlavernj
$ntkluifiert en in lieve vryheit her fielt:
Ten vierden, Ed. Mog. Heeren, wierde va/t..
êjlt de lnge%eetsmn geklaagd ovsralle die zwaa**

n
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fè helazen en Schattingen van tydt tot tydt gg~
heeven en hun opgelegt, en daarenboven nog
dagelyks moeflen hooren tot hun innerlyke fmerte en leedweezen , dat 's Lands Cafj'a niet in
Jiaat was vm hun aandeel in de algemeene opbreng te kunnen fourneeren, tot afwendings
van den viand, tot beveilinge van ons lieve
Vaderlandt ^ niet tegenfiaande wy door Godts
onverdiende goedertierentheit en liefde een reex
Van jaren de vrughten van een lieffelyke Fréede gefmaakt hebben; maar in tegendeel doof
zwaar e Negotiatien van jaar tot jaar onze Provintie met ontelbâare fcbulden opgehoopt, en
fchoon zoo een harddrukkende lafi als 't betaalen
van de <çofte pénningh hebben de góéde Ingezee*
tenen gewillig en volvaardig dé twee eer[ie termynen en meer opgebraght, tot réddinge van
ons lieve Vaderland: Daar en boven Ëd. Moi<.
Heeren, is ons genoegzaam bekend', dat onze
Provintie met fchulden is opgehoopt en ten aghteren zy, zelfs met geconfenteerde contingenten.
Hier uit wierde bejlooten van 't gemeen , en
waarlyk met groote reedenen, dat de penningen
van de goede Ingezeetenen opgebragïf', niet wel
Wierden befteedt.
Het algemeen geroep was van groot en klein'
dat wy te veel Officianten in onze Provintie
hadden, die 's hands penningen trokken, en uit
dien hoofde wenfehten en verlangden, dat veele
van dezelve afgefchaft, andere merkelyk vermindert mogtm worden. En meenen Ed. Mog.
Heeren, in jîaat te zyn om in eenige dagen
UEd. Mog. een lyft daar van voor oogen open
•

-

'

„
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te leggen, die als overtollig en onnodig kunnçn
•en moeten aangemerkt 'worden.
. Immers ieder eerlyk -'huisvader is ten hoogflen verf ligt om occâjîe te zoeken, zo hy bevindt
'dat zyn zaaleen aghter uitgaan , om voor si 't
onnoaàige en overtollige af te fchaffen. Ten anderen 'te beipàaren, zo veel't mogelyk om langs
dien weg'z.yn credit ie maincieneeren^ en om zyn
'Familie met vo'o'r 'oneerlyke gevolgen-bloot tefielten, en de fchande die het anders op de bïeiett
volgt ontvlugte. Zo merken vjy ee-ven eins aan onze Provintie als een 'huisgezin- Haar Ed. Mö([.
O

"

7

O

de Heeren St daten als Vaaders vm het zelve.
De -'ondervindinge leert nu dat het vanjaar
lot j'àar merkelyk agtèr uit ? 'met fch uiden opgehoopt , het credit 'verloren, en geenjins in ftaat
'e-m ons contingenten ie betaaien, gelyk U Ed.
Mag. beter als 'ons 'bekent zal zyr', en zo%
<wy in alles door zyn Doorlughtige Hoogheit
niet onderfieunt, en geholpen werden , om
redres te erlangen, zaleiwdelyk in weinig jaren
het Schip van onze Provintie deerlyk Te gronde gaan. .-. '.
...
*
fFy tivyffelen geenzins Ed. Móg. Heer en,
'aàhde geivUligheit der Ingezeelenen van on:f e Provintie , om Schattingen en. 'Laf en na eevenredighei't op te brengen; ' inzonderheït•'• warneer zy
, zien' dát de 'Vaders van ons- 'Vaderland gewillig en eedelmoedig voorgaan, dcor het af~-fchaffen. enrooyeeren van ai de onnoödige uitgaven , ook wat naam zy mogen hebben, om dus
iqlîs Leedenvan een lichaam gezamentiyk te tonen,
dat menmeer 'J Lands intres enivelvaren als zyn
'eigen of toogheef tin door ofmetâadsp,ysvefiigd:-,

,

l
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Eii na zulks verfcheidene conferentién gehouden met deHeeren Gecommitteerden van
ZynHoogheit, zynde als dan de Heeren Gecommitteerde n wegens den Staat niet præfent,
gelyk de Gecommitteerden vän de Gemeentens ook niet tegenwoordig waaren, wanneer de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerden
van de Staten met de Ed,Mog. Heeren Gecommitteerden vanzyn Hoogheyt befoigneerden.
Tegen Maandag den 16 September zyn
de Gecommitteerden van de 4 Quartieren
van de Provintie op de Doele aangefchreven s
gelyk zy ook gecompareert zyn , wanneer
dezelve de reekeningen, wegens kamerhuir
en verteringen op de doele gevallen, hebben opgenomen om daar van een quotifatie
over de Ingezetenen te maaken. In welke
vergaderinge de Koopman Uylke Wytfes de
Vries als Gecommitteerde, met veel nadruk
aan de mede Leeden deze navolgende aan»
ipraak heeft gedaan.
Heeren Gecommitteerden, VanLanden en Steeden vanFrieflandt.
Het is ons van harten lief, dat wy op deez,e plaatje elkanders aangejtgte in een Geze*
genie weljiant mogen aanfehouwen.
De reeden van dez,e bj eenkpmfi , Heeren
Gecommitteerden is, gelyk. in de Mijfive van
den 1% dejergemeltJiaat, omaanZJ Ed, eenig
Rapen te deens van z»dkgn de Generaale..Rekening te vereffenen , . en &,Q§ pmmt eenige
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†apieren onder hem hebbende uit het Mindergetal ontvangen , de zelve mede te nemen g
en hier te sverhandiaen.
Zeg dan op het eerfte , dat zyn Hoogheit
volgens de Publicatie in onfe Preventie gedaan^
vier Ed. Mogende Heeren uit verfcheidene
Proventien benoemt in commiffte om na onze Preventie te gaan,
en de reeden van
kjagten der goede Ingezetenen te aanhaoren ,
om langs dien weg fonder aanfien van perjoon
volgens de Grontiî/etten van onze Preventie s
Regt te doen.
Deze Ed, Mogende Heeren in onfe Proventie gearriveert zynde, hebben de Ed. Mogende Heeren Staat en van onfe Proventie kennis van haar overkomft gegeven in een volle Staatsvergadering , en mt naam van zyn
Hoogheit, uit hei 'midden van haar Ed. Mogende aght Heeren benoemt, om met Haar Edt
Mogende in. Conferentie te treeden , wegens
den, toeftant van onfe Proventie.
Daar op Heeren Gecommitteerden ben iks
beneffens myn mede Confrater fonas Olderspt'a, door háár Ed. Mogende Secretaris de
Heer W. Lintberger verzegt, om Woensdag den
4 de/es 's morgens om negen air , aan Haar
Ed. Mogende Logement , ten huife van Myn
Heer Coulon, ons te laten vinden. , daar gekomen zynde wierden wy van haar Ed. Mogende met veel vriendfehap ontvangen „ en na
overweginge van veel zaaken , vierde ons
verfekert , ja ten hoogjien van de liefde en
genegèntheit van onfen Erfftadhouder,
voor
Inw.iondgren defer Provm.tte % om elck^

\ %
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regt te doen, Volgens degrontwetten der telver, perder tvïerde ons van hdar Ed. Magenàe bertgt ^ dat *er ook__eenige P,erz,oonen Hit de,
Sreede Gemeente van om.e Proventte gouden
Cenomineert worden, om reeden te geven van
àe Dole ancien aan zy« Hsogheit overgegeven,
en. z.yn daar op, met vriendfchap. gcfch.eiden.
Daar op-Z-jn den 6ften dez.tr
Mijfiven
aan neven Gecommitteerden uit de breede Ge- ö

'

•

-

meente verfonden , v<«n hmr Ed Mogende.,
de naanien derfelver z,al V Ed. beleent s.?n.
En de MiJJive ten dien einde gebonden , is.
van defe navolgende tnhoat. Ziet defe Misfive Pag. 12,3.
Daar op zyn de negen Genomineerden, den
Q âefer.'s morgens omagtuir op de Stads Boete by een gekomen, en om negen mrgefamentfyk. gegaan na het Lofment van haar Ed,
Jdog. , ontvangen wordende, van defelve met.
veel bèleeftheden , en na een korte asnjpraak^
wierden wy verfogt, om in een ander vertrek
mei haar Ed. Mogende in Conferentie te treeden, gefit en zynde, ivierde ons alle volkoomene,
verfikeringe gedaan,
dat de innige, intentie
van z.jn Doorlugtige Ti'ooghei't on fin Erf(i adhouder niet anders was, als om de goede Ingefitenm genoegen te geven , .in alles dat met de,
grondwetten eu Confittutien van defe Provintie.
over een kwam, en niet anders wenjte, als om
eens onfi Proventte in Groey en Bloej te bren-„

£mEn om te vüàoen aan het oogwerh^van haar
Ed. Mog. Miffive, Meeren Gecommitteerden,
hebben wy de #er$ gehét om onfe gedsgten daar,
«vit
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o.ver fchryft.elyk\, aan haar Ed. Mogende voor
te lejm: de redenen van Doliantie der Ingezetenen na onfe ge aagten, en beftonde in defen
navolgende inham.- Ziet Pag, l%f.
Sedert hebhei% wy eenige rejfen met haar Ed.
Mog in Conferentie geweeft, geenpns am wet*
ten en reglementen te maken , maar alleen om
reden te geven van eenige Artjkelen% dosr de
gefamentlyke Gecommitteerden opgefteli^ en aan
Zyn Hoogheit afgedragen, waar van wy na
ons vermogen met een goede Confchientie opening aan baar Ed* Mog. gegeven hebben, en
nog verder fullen geven , na inhoud van de
Publicatie van zy» Hoogheit,
OndertttJ]chen is hei hertelfk_ t/erfoek. (&M
naam van Zyn Hoogheit en des felfs Ed* Mog,
Heer en in Commijjie gefonden) -van ons alle,
dat yder Gecommitteerde in Landen en Steeden z,jn uit t erft e Devoir, als voor heen gelieve aan te wenden, om de Gemeentens in Ruft
en Vrede te houden, dewyl men de Goede Ingezeetenen kan Verfekeren van de intentie van
Zyn Hoogheit, dat hy alleen het welwefeH van
onze Preventie of het oog heeft. Waar toe wy
bidden en wenfen dat Godt zyn zege» wil
Ceven
De tweede Reden van defi by eenkomft was
Hoeren Gecommitteerden, om onfe Generale Rekoning af te doen, lopende tot den f September 1748, waar van het beloop en Hooftz.om
is 2 8 8 6 - - 6 « beftaande in deze navolgende
poften. Ziet Pag. i 3.4.
Defè hooft com in vieren gedeelt z,ynde, be~
hopt vooryder jQjutrtier jzt •- f 1 — 8 en wy

I }
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verzoeken dat yder Quatier hun aandeel gelieve te vomeren , of dat wy in Jîaat mogen
geftelt worden, o,nfe fchulden onder Quitantie
af te bet aaien.
De laatfle Reden was van defe by eenkomft,
dat zo iemand van de He er en Gecommitterden, eenige Gefchriften inzender heit de korte
Salancen, van't ^aar 1758. en 1 748. en eeltige jluk^en uit de Rekenkamer onder hem hebbende , worden verzogt dezelve alhier ovep
te geven.
N a welks de fpreker deze onderftaande N o tüle vanonkoften heeft overhandigt ,• waar mede de Gecommitterden op de doele haare feffien
welke zedertden 1 o Juny tot aan defe tyd toe
geduirt hadden, geëindigt hebben, en is ieder
wederom nazyn wooriplaatze vertrokken, om
de gevallene onkoften elck in zyn Diftricr. van
de Ingefètenen in te vorderen, zoo als ten eerften binnen de Stadt Leeuwarden is gefchied,
bedragende aldaar voor ieder huysgefin zes.
Huivers.
Notule van de onkoften door de Gecommitteerde op de Stads doele gemaakt.
Aan W . Schreuder Caftelein
op de Doele
1067 _ 1 7 , - 0
Aan P.Koumans wegens papier, enz.
114 - o - e.
Reiskoften en verteeringen
van 8 Gecommitteerden na
's Hage
' 48 j - 16 - o
1667 - 13 - ,@
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á 15 - Ö-

titf. vafi 4 Gecommitteerden
na 's Hage
200 - o - #
utf. van f Gecommitteerden
na 's Hage
400 - 0 - 0
aan de reifende Booden
zcji - 13 - o
wegens 't Schryven van 50
Brieven
3 - 0 - 0
aan zes bedienden by de Doele 150 - • o - ö
wegens traclamenten aan de
Vlietfters
456 - 0 - 0
2886 - 6 - o
Is Wegens yeder Quartier
721 - ï i - 8
öoftergoo
Weftergoo
Sevenwouden
Stçeden.

72ï - 1 1 - 8
721 - 11 - 8
721-11-8
721 - 11 - 8
2886 -

6 - o

Waar te boven nog deze navolgende onkoften gevallen zyn.
Verteering van 2 Gecommitteerden in 2f dagen
46- 0 - 0
Paard en Chaife huir
3 8 - Î O - 0.
Rciskoften van 2 Gekommitîeerden .na Harlingen
6 - ia - 0
9 . <• 2. - Q

l ê
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De Juftitie nu zy n loop hebbende heeft het
Hof Provinciaal fig vcrpligt gevonden om
eenigc van die geene, welke veel bevveginge tot 't óntflaan van z gevangens van
't „gedemolicerde Blokhuis op den 2f funL laaftleden J$ avonds hadden gemaakt,
te doen apprehcndeeren, gelyk. ook 's avonds den 18 September t Manspcrzoónen, en den 19 dito nog een zyn gtapprehendeert (wooncnde de eene buyten
en twee, binnen de Stadt,) en ha '1 Blokhuis gcbragt.
H-aar Ed. Mog. de Beeren Staaten dezer Provintie een commiflie verleent hebbende op de Heeren Gecommitteerden iü
't Mindergetal , Gedeputeerden en Reekenkaamer, om over's bands finantien met
eikanderen te befoigneeren , en middelen tot
herftellinge der zelver uit te vinden, hebben ingevolge 't advys van de Ed. Mog.
Heeren Commiftarien wegens Zyn Döorlugtige Hoogheit op den 10 September gerefolveert, dat alle agterftallige laften eni
fchattingen,niet alleen van Floreen, Reëel,'
Goedfchattinge en Speciën, maar ook van
alle andere middelen die voor dezen verpagt zyn geweeft, en 174.8. verfcheenen
zy»,odoor de Colleóteurs ten fpoedigiten
zullen werden ingevordert, en dat de Colleâxurs de ontfangerie penningen ten
fpoedigften zullen overbrengen aan de
Generale Colleóteurs, en die wederom:
aan's L-ands Comptoir enz. breder volgens
Plaeeaat hier agter onder N o . 1 ƒ.
uil '- .: 2
Èm
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; : En voorts volgens Refolutie van den i i
dito belooft een præmium van zoo Ducatons aaedie geene-, die het belle en volaoenenfte Project tot het redreflcercn der fihantien, dewelke door het affehafFen der
Pagten zo zeer vervallen waren, zal kunnen opgeven enz,, omftandiger in het Placcaat met Nö. s 6,. welke beide .PJaçcaaren
volgens gewoone manier op Saturdag den
14 dito 's morgens te, 1 1 uir zyn gepubliceert en rondom gcarrîgecrr.
D,c Gecommitteerden van Je Gemecntens hier voor pat*. 1x4. benoemt door de
Ed.Mog. Hcercn Committeerden van Zyn
Hooghcit genGegzaatne elucidatic nopens
haare doleanticn aan welgemelde Hcercn
Commifiarien gegeven hebbende, zyn dezelve Jen îS dito bedankt, en uan haar de
vryhtit gegeven om wederom na haare
woonphuulen te kunnen vertrekken.
En vermits Hooa;c;emclde Hcercn Gccommitteerde nu eenige tyd zoo met Hccvcn
Gecommitteerden wegens Haar Ed. Mo?,
de Heeren Staaren, als met Gecommitteerden
wegens de lngefetencn in befoignes geweeft
waaren, zoo meenden dezelve in ftaat te zyn
om van haare CommiiTie rapport te kunnen
doen aan Zyn Hooghe.t, en derhalvcn van
hier wederom vertrekken ; alwaarom weigemelde Hcercn aan de Ed. Mog. Heeren
Staaten verzogt hebben om een dag tot het nemen vanaffcheid te bepalen, en daar toe audiëntie te verlenen, waar toe bepaald wierd Maandag den 50 September, tegens welke tyd de
f ;
l f
Heg?
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Meeren Staaten 's morgens te half negen ùir
g'econvoceert wierden, en niet lange vergadert geweeft zynde, wierd door een Staate
Boöde aan't logement van de Heeren Gecommitteerden bekent gemaakt, dat de Heeren Staaten airede vergadert waaren, en dat
de Heer Sminia Secretarius van de Heeren
Staaten de Ed. Mog, Heeren Gecommitteerden zoude afhaalen , voort na dat de Bodé
wederom te rug gekomen'was, zyn gedagte
Heeren Gecommitteerden door de Heer
Sminia met twee koetfen van haar logement
afgehaald, van waar Haar Ed. Mog. op dezelve wyzena't Landfchaps-huys zyngeconduifeert,als op welke by de eerfte audiëntie derwaarts gekoomen waaren : Welgemelde
Heeren Gecommitteerden in de kaamer van
het Mindergetal geleid zynde, en aldaar een
korte tydt vertoeft hebbende , zyn dezelve
vcjfehecnen in de kamer van Ooftcrgoo, al'waar alle Leden van den Staat præfent waaren, en heeft de Heer Schimmelpenning mede uit naame van de Heeren Gecommitteerden in woorden ter materie dienende affcheid
van Haar Ed. Mog. de Heeren Staaten genomen , naa welks welgemelde Heeren
CommifTaricn wegens den Staat bedankt zyn,
er; is aan dezelve een brief van recredentic
':vergelevert, hetwelk verright zynde hebben de Ed. Mog, Heeren Gecommitteerde
? û> wederom vandaar , op gelyke wyze als
^tkocmen waaren, begeeven naa haar logem e n t , van welk ten n uir's morgens na
het-Schaveneck (deplaatze alwaar de Scheepen
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pen afvaaren) gereeden zyn , leggende doe
het Staate Jáght daar ter piaatze gereed, om
gemelde Heeren over Sneek naa de Lemmer
te tranfporteeren, en zoo voorts naa's Hage,
ten einde rapport van hunne Commiflîe aan
Zyn Hoogheit te doen.
Bovengenoemde Heeren Gecommitteerden van't Mindergetal, Collegie, en Rekenkamer, nu dagelyks befoignecrende tot het
herftel der finantien, en middelen daar toe
uit te denken , wierden aan Hooggemelde
Heeren Gecommitteerden dagelyks alJerley
iborten van projecten ten dien einde overgelevert, doch van-welke eene meenigte aan
\ oogmerk narnentlyk om ten fpoedigften gereede penningen in 's Landts Cafla te bekoomen, niet voldoende was; alwaarom weigedachte Heeren Gecommitteerden rapport
aan de Ed. Mog. Heeren Staaten doende,
Haar Ed. Mog. om de Comptoiren met gereede penningen te voorzien, en meer andere
redenen in't Placçaat uitgedrukt, op dçn 15"
Oótober 1748. hebben gerefolveert, dat alîe Generale 'Ontfangers. en Calleéieurs van
Grietenyen én Steeden reekeninge zouden
doen , wegens de Floreen tot den 1 Maart,
en wegens de Speciën en andere 's. Lands
middelen tot aan den 1 May 174.8, welke
reekeningçn zouden moeten geichieden voor
den 18 JMovember.aanftaa.nde,. ten platten
lande in de Rechtkaamer naa voorgaande
huiskundinge enklokklippinge, en in de Steden in.de volle vergadei'inge vandeMagiftraat
tnVrpedjfchap, tçnoverftaan. van eenige GeCOTO-i
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committeerden uit de Bevelhcbbcrcn; breder
teficnhieragtcrin'tPbccaatmetNo. 17. welk
ook volgens ordinair gebruik, van't Raadhuys'
is afgeleefen , en naderiunds op de gewoon©
plaatzen geaffigeert, en voorts aan alle Gerechten ter publicatie en aÆxie overgezonden.
Deze tyd om reekeninge te doen dan naderende, wierd op de bepaalde tydt door de
Dorprechters ten platten lande de aankundinge aan de Ingefetenen gedaan, en alles in gevolge voornoemde Placcaat'verrigt, maar m plaats,
dat de'Ingézeetenen tot voldade van dat placcaattwee uit de haairen rnoeften committeeî*en , zoo verfcheeneh 'er wegens zommige
dorpen eenige weinige menfehen in de Kerken, in deze wederom niernant, ja op andere
plaatzen ver booden de Ingefetenen eikanderen
om in de Kerk te ko.omen, om Gecommitteerden tor het helpen'Opneemen en fluyten
der reekeningen van de Ontfangers en Colleóteurs te ftemmen : en gebeurde het al, :
dat in zommige dorpen Gecommitteerden
verkoren waaren, zoo wierden deze egter
verbooden, om de reekeningen te ondertee-,
kenen,/t geen zy dan ook niet durfden doen,
uit vreefe voor die Ingefetenen, welke haar
het zelve verbooden hadden, welke middelen ook om haar tot het onderteekenen der'
reekeningen over te haaien aangewent mogten worden, en fchoon zy op "de reekeningen ook niet te zeggen hadden, of niet te-,
gens dezelve wiften in te brengen.
Edog, alhoewel dat in zommige Dorpeftáe zaaken 200 verward nog ûonden, zoo was'
't eg-
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't egter in-alle plaatfendusdaanigniet geftélt:
want in vecle Grietenyen en alle Steeden,
(zoo veelbekentis)zyndereekeningen naainhoud van 't Placcaat opgenomen en geilooten,
en de penningen, onder de Ontfangers en Colleóteurs beruitende , aan'sLands Comptoiren overgebragt, waar door dezelve met een
groote zomma gelds wierden voorzien, doch
op verre na nog niet toereikende , om de
agterftallige fchulden wegens de Militie, en
andere Generaliteits laften te voldoen,, om
welke te hoeden Haar Ed. Mog. de Heeren
Staaren , in navolginge van andere Pro vintien, al in den voorleden Jare 1747. op den
27u.ffco.ber een belaftinge van den joftePenning van alle goederen der Ingefetenen hadden geheeven, te betaaîen in vier termynen^
als January, April, J u l y , en OcTrober 1.748,
t'elkens een gerechte vierde part, en van
welke de twee eerfte vericheenen termynen
airede waaren voldaan , doch waar van heC
darde en vierde quartaal wegens de ontreefènetroebles en oniuften, indezeProvintieontftaan,niet konden worden ingevordert, maar
de ontrufte gemoederen eenigfîns wat tot bedaaren fchynende te komen hebben Haar Ed.
Mog. de Heeren Staaten op den a i November gerefolveçrt, dat het darde termyn van
deze 5ofte penning in-de drie Iaatfte weeken
van de maant january 1748. en alzoo uiterlyk voor't begin van February daar aan volgende, zoude moeten worden voldaan: breder volgens Placcaat daar af' zynde, en by
de bylageœet N o . 18 te vinden, 't welk ook'
©ver-
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©veral is gepubliceert, en geaffigeert, zoj?
als zulks gebruikelyk is.
. En dewyl het darde quartaaî van de voornoemde yofte penning, al in de maand July
moefte betaald geweeft zyn, zoo konde men
geen andere gedagten hebben, of yeder een
zoude het zelve nu gewillig zonder de minfte tegenftribbeling opbrengen en betaalen j
maar men wierd het contrarie gewaar, nademaal ten platten lande in vericheidene Grietenyen-zommige boeren, dewelke nu zedert
eenige tyd niet gewoon waaren veel geld te
betaalen, zig by gefchrifte verbonden, om deze jofte penning niet te betaalen, zoo langede
voor gemeld e 4.7 Articulen hier agter met No,
15. gevoegtjby deEd Mog.HeerenStaatenten
vollen niet waaren geapprobeert, en, gelyîc
alle andere Placcaaten rondomme in alle
Grietenyen en Steeden, ingevolge 't ordinair
gebruik, gepublice'ert en geaffigeert, om welk
gefchrift bekent te maaken , men van het
eene Dorp naa het andeR zodanige opfteîleri
Zond, en dezelve aan delngezeetenen, in, de
Kerk vergadert, voorlas, endaar na liet on-,
derteckenen , in welk laatfte te doen,-zeer.
"weinige Ingezçetenen, zommige uit vreeze,
van anders, gelyk voor heen, daar toe door
Ingezectenen van andere Dorpen gedwongen te zullen worden, zommige u.t andere,
jnzigten en oogmerken, in gebreeke bleven,
200 dat 'er wederom zeer groote bekom-.
-niering was, dat alles in voorige geweld %
2,00 niet erger, zoude uitbarften ; alwaar-:
#m de zagt van alle welrneeuende, en die %

wel-
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Weîzyfi ván de Provintie ter herten ging,
was, dat Zyne Horjgheit de Heere Prince
Erfftadhouder &c. &c. &c. in deze Provintie mögte overkoomen, om door Zyne Hooge tegénwoordigheit alle defe verwarde zaaken m ordre te brengen; dog men leefde
zoo lange in 't onzeekere , tot dat 'er zeekere tyding kwam , dat Zyne Hoog-Vorfte»
lyke Doorlugtigheit van voorneemen was 9
om den 15- December uit 's Hage na her*
waarts te vertrekken.
Deze gerugten waren zoo ras niet ter ooren van de Officieren van de Burgerye gekoomen, of'er wierd aanftonds kennifTc gegeven aan de Burgers, (die zig al zedert lange tyd gepræpareert hadden om Zyne Hoogheit op een plegtige wyze in te haaien,) om
tegen den 17 of 18 dito zig ten dien einde
in gereedheit te houden, in verwagtinge dat
Zyne Furftelyke Doorlugtigheit tegens die
tyd hier zoude kunnen arriveeren, wanneer
Hoogft Dezelvede reize te lande over Enkhuizen na deFriefche havens nam , in welke
rerwagtinge men ook niet wiertie te leur
geftelt, vermits Zyne Hoogheit 'snagts tusfchen den 17 en 18 December in een gewenfchte gezondheit binnen de Stadt Leeuwarden, tot blydfchap van alleweîmeenende Burgers en Ingezeetenen , die na dit uir
als reikhalsden, is gekoomen, welke gelukkig
arrivement ook den 18 dito's morgens door't
îoflen van al het canon, rondom op de Stadtf
wallen leggende, aan de Burgers en Ingezee*
fénen is, bekent gemaakt,
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i Dog vermits de reize van Zyne Hoogheit zoodanig was, dat niet anders als by nage
alhier in de Stadt koomen kondê, zoo was
de Burgerye daar door verftooken van haar
voorneemen, om Zyn Doorlugtige Hoogheit plegtelyk te kunnen recipieeren j maar
om evenwel haar yver en affectie voor Zyne
Hoogheit te toonen, zoa wierd 'snagts door
de Officieren nog gercfolveert, om des morgens voor Zyne Hoogheit te paradeeren, ge-.
lyk ook alle 10 compagnyen Burgers van deze Stadt, zeer fraay en magnificq uitgedoft,
genoegzaam alle in uniforme kleedinge , in
de waapenen verfcheenen (waar van egter
inzonderheit de Officieren , welke koftelyfe
gekleed waaren , boven alle uit munteden)
komende ter zelver tyd ook de Ingezeetenen
van de buiten quartieren, zinlyk en net in de
kleeding in de wapenen j dog afzonder lyk
van het corps der Burgers.
De Compagnyen Burgers den 18 dito's morgens te tien uir van haar verzamelplaats af marcheerende ,- paradeerden voor
Zyrie Hoogheit, en na gedane falveering
door de Officieren met piek en vaandel,
fchooten dezelve 3 falvo's.
Haar Ed.Mog.de Heeren Staten tege'ris deze dag befchreeven, en nu vergadert -zynde-.,
wierd Zyn Hoogheit door Gecommitteerde
^an Haar Ed.Mog. wegens defTelfs gelukkig
a.rrivement, en voorfpoedigc reize, welke ia
dit winter faifoeii, alleen uit affectie voor; de
Ingezeetenen defer Provintie, en totherftelling van de algemeene rufte, : ondernoonieK
was»
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w a s , gecomplirnenteert, . gcîyk ook alk
verdere Hooge en laage Collegien, fampt
Kcrkenraaden , zoo van de 'Ncderduitfche
en Walfche Gemeenten, als die van de Augsburgsfe confefîîe, deden.
Na dat Zyne Hoogheit op deze dag de
complimenten van de Hoge en lage Collegien binnen defe Stadt fefîie hebbende, en
de volgende dag die van andere Collegien, als
Magiftraaten van de andere Steden, de Univeruteit te Franequer &e. ontvangen had,
zoo is Hoogft Dezelve door vier Heeren Gecommitteerden uit den Have Provinciaal,
's morgens den 2,0 dito ten 1 ® uir afgehaald ,
om feffie te neemen in de Vergadering van
de Ed. Mog. Heeren Raadeti 's Hofe van
Frieslandt; cn.waren deze Heeren, HaarEd.
Mog. Gecommitteerden, gezcetcn in twea
koetfèn, gepræcedeert wordende door de
eerftç Deurwaarder van den Hove, gaande
aan ieder poortièr van de koetzen een 's Hofs
Bode, en wordende gevolgd door de Glercquen van de Ed. Mog. Heerèa Gcommitteerden ; WelgedagteHeereaGccommitteerden van de Gancellarye af na 5 t Hof van Zyn.
Furftelyke •Doörlugtigheit rydende , en by
Hoogft gemelde Heere Prince audiëntie gehadt hebbende, vond Zyne Hoogheit goed
om te voet na de Gancellarye te gaan, ge»
lyk Zyn Hoogheit dan ook m e t Welgcdagte Ed.Mog. Heeren'Gecommitteerden» (agt
Hellebaardiers van Zyne. Hoogheit, en de
eerfte Deurwaarder van den Hove voorgaande j en een groote traia vâ« Officieren

K
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volgende) op de Cancellarye in de Raaâ~
kaamer verfcheenen i s , e n , na dat aldaar
eenige tyd gebefoigneert had, heeft Hoogft
gemelde Zyne Hoogheit, en de Ed Mog,
Heeren Raaden feffie genoom en op de Rol»
Ie, om by het pronuncieeren der Sententien
(welke juift op die dag volgens gewoonte
moeiten uitgefprooken worden) tegenwoordig te zyn s waar na Zyne Hoogheit, en 't
Hof Provinciaal zig wederom na de Raad.kaamer hebben begeven, alwaar Zyn Hoog, heit wel een uir lang vertoefd hebbende, is
Hoogft Dezelve wederom door Welgedagte vier Heeren Gecommitteerden uitgeleid.
De komfte van Zyne Hoogheit in deze
Provmtie tot een doelwit hebbende, om cte
ingefloopene abuifen in de Regeering & c
te redreflèeren, zoo kondc het zelve niet
bereikt worden, ten zy het Reglement dien
te neftens by Zyne Hoogheit ontworpen ,
wierde gecommumceert; weshatven Zyn
Hoogheit op Saturdag den %i dito (tegen
welke dag alle de Leeden van den Staat be«
fchreeven waren) in de kamer van het Mindergetal verfcheenen is, en na een kort ver»
blyf aldaar, zig met de Ed Mog Heeren
Gecommitteerde Staaten in 't Mindergetal
begeven heeft in de kamer van Ooftergoo ,
alwaar alle de Leeden van den Staat vergadert waren, (zynde deze kamer die plaats,
alwaar de Propolîtie by 't openen der Landsdag gedaan word, en ook audiëntie gegeven word aan Heeren Gecommitteerden f
welke wegens andere Provintien afgezonden
wor-
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Worden) en Zyne Hoogheit aldaar zig aan de
tafel geplaatft hebbende, heeft in een cierlykeen welgepafte, dog teffens zeer beweeglyke harangue, het reglement by Zyn Hoogheit geconcipieert aan de Heer SminiaSecretarius der Ed. Mog. Heeren Staatcn overhandigt, na welks het zelve wel 61 Articulen behelzende, aan alle de Leeden vau
den Staat is voorgeleezen, Zie dit Regie*
ment hier agter by de bylagcn met N o . 19.
En vermits Syne Hoogheit in 't 61 art,
van dit reglement van de Ed. Mog. Heeren
Staaten, een' generale Amnefti van al het
geene gepaffeert was had begeert , zoo is
het defelve by Haar Ed. Mog. ook verleendt,volgens placcaat hier agter met No 20.
welk placcaat , na dat het reglement van
Syne Hoogheit gepubliceert was , ook
van het Stadtshuis den 24 December 'snademiddags te z uir is afgeleefen, en ter Publicatie en afhxie aan de gereghten over gefonden,.
Dit Placcaat van Amneftie was niet zoo
eer afgeleezen , of 't Hof Provinciaal op deze dag extraordinair vergadert zynde, heeft
den Cipier van 's Landfchaps gevangeriifïe
geordonneert, om die drie mansperzoonen,
van welke hier voor pag. 136 gefprooken
i s , en welke zedert den 18 en 19 Septenber
tot deze tyd gevangen gezeten hadden op 't
gedemolieerde Blokhuis, uit hare gevangenis
te ontilaan , gelyk dezelve beneftens nog
een, welke insgel yks aldaar gedetineert wierds
ook 's nademiddags te half vier uiï ontûa-.
gen zyn,

K. %
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Dc groote cpmmiffie tot het herftellen der
Finantien befbigneerende, heeft Zyne Furftelyke Doorlugtigheit dezelve met Zyne
Hooge tegenwoordigheit geduiriglyk vereert, en is eindelyk na verfcheidene gehöudene befoignes op het Hoogadvys van Zyn
Hoogheit by deze commiffie een projeél gemaakt , om tot redres der finantien, en in
plaats van de afgefchafte pagten wederom
yaft te ftellen. I. Om het middel van 't
klein zegel, 't welk voor dezen verpagt
geworden was, wederom te herftellen, dog
by colleéte te laten invorderen. II. De
vyf Speciën, beftaande in een belaftinge op
de Hoofden, Schoorfteenen, Hoornbeeften,
Bezaayde landen en Paarden , vaft te ftelîen, maar deze Speciën insgelyks, gelyk 't
klein Zegel, by collecT: te doen betaalen ,
en • met eenige andere fchikkinge en veranderinge, als voor dezen by verpagtinge gefchiedt is : En III. om een quotifatie over
de Ingezeetenen , genomen na de confumtie,
en 't geen ieder Familie voor dezen in de
Pagten heeft gecontribueert, en nu by het affchafïên derzelver profiteert, te laten doen s
dog waar in ook de begoedigtheit der ^huisgezinnen in qonfideratie gonomen wordt; en
moet deze quotifatie ten minften wel negen
tonnen goudts of 900000 guldens bedragen ,
vermits de pagten voor dezen zooveel hebben
opgebragt, als uit deze onderftaande Lyft
van de verpagte mi Welen May 1747. ingegaan, en May.;i 74-*; verfcheenen, geblykt.
Laake*
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Laakenen
5S005
Vreemde bierea
1 1 ® jf
Zoete Wynen
2535-6
Brandewynen
9100©
41161
Tabak
Havenfpecien
40409
Waaggelden
12,709
Zoete waaren
99916
IOJO
Verhooginge der wynen
348709
Tranfport
't Klem Zegel
45-833
Zout
790x1
KofFy
en thee
't Beeftiaal
§7Ï%
't Gemaal
501669
8/1770
hier by de turf en brandhout ƒ3416
Schoenen en Muylen
4038
Wynen en Bieren
840a
zamen.
hier af het zegel

917640
93Î1

is over
9082,69
Waar van het geen meer als 900000 gul,
beloopt y voor reften van infolvente perzoonen wegens de quotifatie en anderfins.,
wel magh gereekent worden : derhalven
geblykt duidelyk, dat bovengenoemde quotifatie ten minften wel negen tonnen goudts
moet opbrengen.
Deze bovenftaande drie projecten in het
eet gefield zynde, hebben de Heeren Ge-

K I
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committeerde dezelve den 28 dito aan de
E d . Mog. Heeren Staaten ter approbatie overgelevert : na welks Syn Hoogheit , de
ïaaken van finantie nu in zo verre herftelt,
en de ingefloopene abuizen , zo ontrent
de regeeringe als anderfîns geredreffeert zynde, zig 'savondts op voorfz dag op's Land fchaps huis , m de kamer van Ooftergoo ,
heeft begeeven, en aldaar van de Ed. Mog.
Heeren Staaten affcheid genoomen , in
voorneemen om 's anderen daags den ao dito
van hier na 'sHage wederom te vertrekken,
gelyk Hoogft Dezelve ook op die dag'smorgens ten half negen uir, onder het losbranden van al het gefchut op de wallen leggende, met het Jagt van hier over Sneek,
na de Lemmer, en zo voorts na 'sHage gereisd is , alwaar Syn Hoogheit den 31
dito 'savondts ten 11 uir in een gewenfchte welftandt, tot blydfchap van de Koning]yke Princes en Furftelyke Familie , is geretourneert.
Voorenftaande drie projecten aan de Ed.
Mog Heeren Staaten , op den x8 dito ter
approbatie overgegeven zynde , hebben
Haar Ed, Mog. dezelve na voorige rype
deliberatie , ingevolge het hoog wys advys'van Syne Hoogheit , en conform de
gedagten van de Heeren Gecommitteer»
den ten vollen geapprobeert, volgens refolutie van den 30 December 1748 , e n , zo
yas als fe gedrukt waren , op de gewoone manier haten publiceeren, affigteren, en
ter publicatie en affixie overgezoüden: zie
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den inhoud van deze placcaaten , hier agter met No. %i xt en 13.
Indien nu alles, 't geen by de gecommitteerde van de gemeentens, op de ftadts doek
binnen Leeuwarden vergadert zynde, voorgevallen is , zo nopens de voorftellen aldaar door haar gedaan , als 't gecne doof
deze , en geene aen haar is voorgeitek,
publyk was geweeft, zo zoude men zulks
omftandig hebben kunnen vernaaien, maar
vermits de gecommitteerde van de gemeentens zig onderling verbonden hebben om
niets te openbaaren , voor en al eer 't zelve door den druk was bekent gemaakt, zo
is 't onmogelyk om al 't gepaflèerde te kunnen vermelden , zynde de propofîtie vari
de gecommitteerden over dat pouict gedaan,
van den volgenden inhoud.
Of de Gecommitteerde van de vier Qumr^
tieren thans op de Stadts doele btnnen Leeuwarden vergadert , fig niet op de alder /?erkfte manier by verbeurte van haar eer behoorden te verbinden , dat al ' t we/k hier by
jder kamer wort geproponeert, en by meerderheit van ftemmen geconcludeert, in dier voe^
gen behaarde te worden gefecreteert, dat daar
van niets quame uit te lekken, voor en al eer
't felve , of eenig poinB van dien door den
druk^was bekent gemaakt , en fclfcr met die
bepaling , dat voorgemelde gecommitteerde1
Hg felfs niet ZiMen, vermogen uit te laten tegens haar mede gecommitteerden van jâcr (ladt
of grieteny , maar met vertooning van dit
PoinSi , ter behouding van haar eer en goede naam kunnen volfiaan.
•
Alz.09
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"": Âlz.8 hy gebreken »<*« z^lks de goede >zÄ<#k
îichteljk^ z.eude kunnen "worden . andermynt,
*B : door vóórkomende RefilMie der Heer en
Stadten zonde kunnsn werden verydelt.

Welke propofitie door een approbatoire
relolutie van de gecommitteerden is beveiligt
geworden.
Of nu deze 3 placcaaten hier boven pag,
i j o gemeld, voldoende zullen zyn aan het
oogmerk, en of alle Ingezeetenen ten platten
lande dele lalt vrywillig zullen opbrengen
%û de tydt moeten leerea, dog 'er zyn, redenen om 't contrarie te geloaven, dewyl
toen op deze en geeneplaatfcnalreedegehoort
heeft, dat degeeft van muiter ye nog op verrena
niet kuitgeblufcht, vermits'er deze en geene
zyn , die al weigeraghtig zyn om de Spe*
cien te betaalen ; en hoe het met de aanftaande quotifatie. Zal afloopen 3 zal ter
zyner tyd moeten geblyken *. egter wil men
hoopen dat de Ingezeetenen , welke haar
begeerte ora de Pagten af te fçhafïèn bekomen hebben , lig voortaan als getrouwe
Ingezeetenen tegens hare wettige Overigheit
zullen gedraagen , en.de laften, die haar
door dezelve opgelegt worden , vrywillig betaalen, en opbrengen , en fîg aan de
heilzaarneordres van de Ed.Mog. Heeren Staaten, metSynDoorlugtigeHoogheits overleg
te Hellen , fubmit.teeren , vermits (geîyk Haai* Éd. Mog, in 't placcaat met N o .
2,2 {preeken) zonder dat ? alles zoude moeten verlooren gaan.
Waer mede wy dan van dit verhaal, 200
sis het ons beright is, maaken een
E Y N D E.
By
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N°- i.

BIL A G E N
PUBLICATIE.
V y i L L E M KAREL HENDRIK
"
F R I S O , Prins van Oranje en
Najfait, Erf-Stadhouder» Kapitein Ge»
nerael en Admirael enz. enz. enz. mitsgaders de G E D E P U T E E R D E S T A T E N VAN F R I E S L A N D , allen den
genen, die déze zullen zien of hooren
lezen} Salut; doen te weeren: dát aangezien de algemeene geneigdheid van
de Ingezetenen dezer Provintie daar toe
is Itrekkende, dat het heffen van den
Impoft van het Middel van 't Gemael
en andere Pachten mogen ophouden:
Z O O IS ' T , dat wy goedgevonden
hebben by deZe te verklaren , dat voorfz.
Impoft niet alleen , maar vorder van
alle andere Pachten van nu af aan zuilen cefleeren, en de refpe&ive Hceren
Grietslieden en Magiftraten aangefchreven worden, om daer toe de nodige
ordres in den hunnen te ftellen, en in
het byzonder de Colle&eufs, CharA
gers3
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No- i.
gers, en Opzichters te gelaften zich
van alle vifitatie en invorderinge dies te
onthouden -} wordende de goeden Ingezetenen verzogt, indien een i ge bezwaernifien hebben,, zulks aan de Hooge Regeeringe} die aanfraande Woensdag zal worden geconvoceerd , behoorlyk aen te geeven, çn in middelen tyde de tufte-te helpen bevorderen. Aldus gedaen op het Collegie binnea
Leeuwarden den i Juni 1748.
• E. S. van Burmansa.
. D. B. van Lycklama a Nyehoh,
„ H. W. van Camfira. •
Arent van Haerfilte.
T. E. f. H. van Eyz,ingú.
Ai. O. B. toe Sehwartz,enberg en Hohenlandsberg.
- f. Vegelin van Claerbergen.
f. Hixenitts.
f. van Sminia,.W. van Jtsma.
T. ts£. van Sixma.
A. Vegelin van Claerbergen,
Fr. Stoterdykj ,'

,]. S. VAN WYCKEL, Secretaris.

Extract
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N°-"i:
Extraft uit 't RefolutîeBock der Stad Leeuward e n , op Saturdag den i.
Juny 1748.

D

e Magiftraat en Vrocdfchap Vergadert zvnde, en nader gedelibercert hebbende over de Contributie van het Arme-geld, het welk Haar
Achtb: in âcn Jare 174.13 ter fake de
overgrote aanwas der arme ttaten tot onderfteiminge van de noodlvdcndc algemene armen, fig ge noodfaakt hebben gevonden doenmaals te arreftereii , ten
einde deiclvcvan honger en gebrek nier
foudc'i verloren gaan; Eáog tcgenswóordig conlîdererende. dat de goede
Burgeren en ïngefetcnen door defe b >
laffinge van een halve ftuivcr, op degulden , van het montant der hiiiren van
Vaitighcden,by continuatie van dat middel al te 3 m g mogtcn befwaard blyven.
hebben haar Achtb: in hope van de Arme (laten buiten dit middel, onder inwágtinge van des Heeren Zegen , ia
het toekomende te fullen kunnen redden j goedgevonden 5 gerefolveert en
gcarrcûeertj gelyk Haar Achtb: rcfolA 2
\r.c*
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N * 2.
veren en arrefteren by defen, het bovengemeke middel van een halve ftuiver op de huiren van Huifen en Landen, alhier tegenswoprdig weder afteftellen, gelyk 't felve wort afgeftelt by
defen. Waar van Haar Achtb: tegenswcordig de bekentmakinge laten doen
aan alle de Burgeren en Ingefetenen defer Stad en Jurisdi&ie, met dankfegginge aan alle de gemelte Burgeren en
Jngefëtenen, die dit middel tot nog toe
hebben gecontribueert, voor hare iiefdadigheit tot, onderhand der algemene
armen in defen bewefen, wenfende dat
defe liefdegave tot nog toe aan den armen gecontribueert door den Groten
God in dubbelde mate aan haar wederom mag worden beloont, onder uitftortinge van Syqen dierbaren Zegen over
alle Burgeren en Ingefetenen, hare be*
dieningen, neringen en, hanteringen.
Alàsii gerefölveert ende gearrefieert by de Ë
Raad en Vroeàfchaf der Stede Leeuwarden
Ter Ordonnantie van defélve,

•£

BOURBOOM.

PUB»
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PUBLICATIE.
TT\E Staten van Vriesland allen den
•*-*^ geenen die dezen zulten zien of
hooren lezen, S A L U T : Doen teweer
ten, dat Wy hebben goedgevonden en
verftaan, den Heere Prinie van Oranje en Naflau aan te Hellen, tot ErfStadhouder, Kapitein en Admirael-Generael van deze Provintie, zoo weî
in deVrouwelyke als Mannelyke linie,
op den zeiven voet als in Holland, en
met dezelve macht en authoriteit als in
de andere Provintien, voor zoo verre
met de conftirutie van dezer Provintie
regering overeenkomt, en dat zyne
Vorftelyke Doorluchtiglieid zal worden verzocht om zyne qverkomfte ten
fpoedigften te verhâeften, ten einde de
noodige ordres te ftellen op het ftuk
van de regeringe, zoo als zyn Hoogheit naar zyne hooge wysheid verftaân
zal te behooren.
Dat hier van aenftonds by Publicatie kenniffe zal worden gegeven aen
de goede Ingezetenen, welke inmiddels verzocht worden, om de overÂ 3
komft
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îcomft van zyn Vorftelyke Doorluchjjgheic in ruft en vrede af te wachten.
['-••'Aldus gedaen, gerefolveert en ge ar rejteeït op het Landfchapshuïs binnen Leeu"warden,, den, 4, Juni 1748, en door alk
iè prefenîe Leden getekent, de overige Le'àèn: abfent wezende, die by hare overkom'fie op morgen inde Staetsvergaderinge z uilen 'worden verzocht} deze» mede te tekenen.
' . I I . van Burmanin, H. Dœhefteïn, P. van
Gemmentch, G. van Coenen, ^, Bourboom, T.
M.f.H. vanEyJtnga,f.
Hixenius, A. Vegdin
van Claerbergen, B. A.. van Boelens, A. Fenima, A, Bergsma, M. Folkerts, H. H. van
'Khvjf, G. van Kttyff, W. S. F. van Burmania,
V van Glmftr.i, II. W van Allena, S G f. v,
B. Rcngers, P Bourboom, A. O. Swalue, N>
'Arnuldiy B.Welkr.s, Fr, Sloicrdjkj

So»
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NOTIFICATIE.
e Staten van FrieOand, allen den genen,
die deze zullen zien, of horen lezen SAL U T , Doen te weten, dat, de dag van heden
by publicatie van den eerften deezes zynde bepaald, ten einde de goede Ingezetenen, die
eenige bezwaarnifTen hebben, dezelve,aan de
hooge Regeringe zouden komen aangeven,
de Gecommitteerden van de-Refpeclive Grietenyen en Steden te famen zyn vergaderd geweeft in de Groote ofte Jacobyner Kerke binnen Leeuwarden , en aldaar na gehoudene
vriendelyke overleg met malkanderen hebben
opgeftelt, op papier gebragt, en door acht
Gecommitteerden in aller name aan Ons op
het Landfchapshuis overgelevert deze navolgende Poin<5ten.
I. Dat de fucceffie in 't Erffladhouderfchaf
word verleent aan Zyne Hoogheit in de VrouweIjke Linie op een wyze naar de meefle Provintien,
II. DatdepoinÜenreformatoirvan 1672. en
1673. worden gehouden tot een fondament van
Staats Regeringe voor zoo verre toepàjfelyk.
III. Dat 't Hof van Friefiand behoude eenJrrye Oeffening van de Juftitie zonder eenige he~
lemmeringe, naar de InftrnÜie aan den Hov e gegeven.
IV. Dat alle Lands óf Stads Pagten zullen
worden afgefchafi, zonder oh. weder in trainge~
bragt te moven worden.
A 4
F, Dm
-JL-ri^
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N°- 4.
V. Dat i>f plaatfe van de Pagt een quotifati*
zal "worden opgefield.
VI. Dat op hét fpóedigfte een Commijfie uit ds
tegenwoordige Gecommitteerden zal -worden gemaakt, om de Pointten va» Finantie en 's Lands
Kas na te zien.
VII. Dat insgelykj een Commiffe uit dezelve
Gecommitteerden zal worden gemaakt, om dt
overtollige Ampten af te fchajfen,en TraBamenten daar noodig is te verminderen.
VIII. Ende niet alleen over de politique Ojfcient
maar ook. °ver d' Militaire als Gageerden ,Páye*
menten, &c,
IX. Dat mede door een ComMiJfîe uit dezelve
Heren zal -worden gemaakt, om de Stem-Cohie»
ren te examineeren en alle abufen weg te nemen1.
X. Dat alle Ingezetenen in de Provintie zoo
ten platten Lande als in de Steden naar de alou*
de ffîetten zullen wordengeregeert.
> XI. Dat allé politique Ampten zullen moeten
•worden begeven aan perfoonen zynde Ingeborenen
ofgenaturalifeerden door een agtjarige inwooning.
XII. Dat aan weerkantm een génerale Amnefly en vergijfenijje zal worden afgekondigd, en
ten opzigte van 't voorgevallene tot bief toe geen
firaffe mogen worden geoeffend.
XIII. Dat alles 't gee» tegenswoordig wordt
t/afigeftelt zal worden geregifireert ter Secretarj
van den Staat, Gedeputeerden, gepubliceert en
geaffigeert, mitsgaders door den Druk. gemeen
gemaakt.
XIV. ï)at Haare Ed. Mogende voor het 0verige ever AUS Remonjlrantkn, die van tjd tor

ná
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îyâ aan hun tullen worden gedaan, gttnflige re*
fiexien zullen gelieven ie nemen, e» by onver'
hoopte af (lag of anderzins, dat de Ingezetenen
vryheit zullen hebben, zieh dien aangaande aati
Zyn Hóo^beit te addreffcren,
AlJiis gedaan en geftemtdoordc gezamentïyke Gecommitteerden uit Ooftergo, Westergo, Woudenen Steden in de grote Kerk
ïot Leeuwarden vergadert den 5 juny 174.8.
(was vertekend) Ooftergo L. Httlshuis 1748.
S)ds Luj/tfens 1748. Weftergo fan Monsma*
H.iye Eg ges- Wouden C. Gafînjet 1748. A.
Hübbelink. Steden f. A. Bajfeleur, fan faç-°
pes.
Dat W y alle deze Póincten aan Ons van
wegens de gczamemlyke Ingezetenen voorgeitelt, in vrye en rype deliberatie hebben geîegt, en met eenparige bewilliging van alle
de Leden van Staat, gene uitgezo.ndcrt hebben goedgekemr, en dezelve gearrefteert, en
ónverbrekeiyk vaftgeftelt, zoo als wy dezelve aîie in het gemeen en ieder van dfen in het
byzonder arrefteren en ónverbrekeiyk vaftftcîîcn mits deze; Gelaftcnie elk en een' iegeJyk om de Leden der Commiffien, welke
conform dien gemaakt zullen worden, in allen deelen ter uitvocringe van dezelve behulpxaarn te zvn.
E i voor zoo veel betreft de geè'ifchte ge»
neralc Amnetry, zoo verklaren Wy mits de7cn den zclventc verkenen in zyne allerruim»
fte uirgeftrektheid, rerwyl wy confidcrerensci.il iïlyS, wat voor en gedurende en ter geleA 5
gent-
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der tegenwoordige onîttfren en troo*blen in deze Provintie in 't algemeen, ofyde?
Dift'riéfc van dien in 't byzonder is ondcrnofeen; begonnen en aangevangen is ten nútter,.
Welvaart en befte van den.Lande.
Vervolgens wordenden Hove Provintiaaî,
den Procureur Generaal dezer Land f chappe,
beneffens alle andereftooge en. lageGerechten,
geofdonneeit, niemant van wat ftaat of conditie hy zy, deswegens in regte te betrekken
ofte eenige de minfte informatien daar naar te
nemen, het zy over de gevoerde diseourfen
rsooperis den ftaat der regeringe en leden van
dien, het opftellen of verfpreiden van eenige
frukken relatif tot 't menagement der finanticn, pasquillen ofte eenige andere ftukken,
hoe dezelve ook genaamt zouden kunnen worden , het beleggen oK bvwoonen van Vergaderingen, verzwvgen, helpen belciden of uitvoeren van eenige aanOngen, met woorden,
of werken, regens de goederen, perfoonen of
huifen, de Provintie of particuliere perfonen
toebehoorende, ecniger wyze in regte zullen
mogen worden gcuchoneert, veel min gecondemneert. Zullende de Raden van 't Hof
Provmtîaal , furnpr. Procureur Generaal gehouden zvn, op dit Art'cul ipeciaal den Eed
te doen. Zoo dat by dez.cn alle misdaden genoemd en ongenoemd, bekend en onbekend,
volkomen geaboleert en in vergetelheid geftelc
2yn.

••••••••

En alzoo de Gecommitteerden van de Ze*
yenwôuderi nog in het byzpnder eenige poinctea
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ten aan Ons ingefchrifte hebben overgegeven,
2.00 hebben wy aangenomen en belooft, nemen aan en beloven mies dezen, dat wy ook
dezelve poisi&en, zoo ras Zyn Doorluchtige
Hoogheit ons met deszelfs hoge tçgenwoordigheit zal gelieven te vereeren, met Zyn
Hoogheit in nadere overweginge zullen nemen , en daar op alîe mogelyke reflexie maken,
ora alzoo alle doenlyfce contentement aan de
Goede Ingezetenen te geven.
En eindelyk hebben Wy op de requefte,
aan ons deswegeos geprefenteert, goedgevonden wederom toe te ftaan de Vrye handel etî
Commercie van Rundvee, en daar van den
jnvoer en aitvoer gelyk in vorige tyden open
te (tellen, zoo als Wy doen mits dezen. By
deze gelegentheit mede van alle fchuld en gevolgelyk van alle Actie ontheffende deperloon
van Rouke Wyhes van het Heerenveen , om
contraventic in dezen uitlandig en vlugtrg zyncb, aan den welken wy de vrye en onbelemmerde ifiwaniiîge, gelyk voor heen, accorderen.
ö m nu aan dezen de kragt van een onverbrekelyke Wet met te meerder oplettentheid
îe geven,zoo hebben wy die hoofd voor hoofd
eigenhandig onderteekent, en geordonneett
4at aanftonjs zal worden gepubliceert s gedrukt en aangeplakt.
_ En op dat alles te fpoedïger moge worden
tot eSLcfc gebracht, zal Zyn Hoogheit op
meuws .worden verzocht om ten fpoedigftert
licrwaarts over te.komen, en daar omtrent alk
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îe doenlyke haaft maken, ten einde de noodi»
g e ordres te ftellrn op alles, zoals Zyn Hoogheit naar Zvne Hoogc Wysheit ten welwezen
van den Lande Z'il verdaan te bchoorenj W o r dende de Goede Ingezetenen ernftig verzogt,
de komfte van Z y n Doprlugtigc Hoogheiî
Tuftig en vreedig 'in te wachten.
Aldus gedaan, gerefolveerd en gearvefteerd
op het Landichapshuis binnen Leeuwarden den f Juny 1748.
JJ. van Barmania, H. Duivenfiein, H. H.
van Knyff, G. van Coeboorn, H D.E. van Aylvd, G. van Knvff, P. B. van Ghemmenich, E.
Bavius, W. Bergsma, W- F. S. van Bttrmania,
H. C. Vijfckcr"' W. H. van Hiemfira, f. var,
Acronias, C. vanSchcltinga, W. E. van fUxia.i
Ai. van Id.jîrga, M. O. B. toe Schwartz.enberg
zn Hohenlandsbeyg, V. van Glinfira, W. Glinfira, H. V. Glinfira, H. W. van Altena, L.
van Ilaermui, H Duif, C. van Haersma, II.
W. van Cantfira, C van Coenen, T. E f. II.
van Eyfinga, j Boiirboam, P. E, Friesïi'jk,,
S van Eyjîn^.%, G. ZJ. van B.urntania t C. Gerroltsma .f. G. van Burmania, Arent van Haerfolte, f, van Sminia, R. van Haerfilte, E. C.
van Idfinga, S. de Lantioy, T. H. van Sminia,
A- Ljcklama k Kyeko't, A. VAarda, T. van
A)lva^ S. G. f. v. B. Rengers, f. Hi.ve;;ius,
f. M'. van der Uur, F. van Sminia, W. van
Glinfira,f'oh T^egelinvanClaerbcrgen, L.S Eyt'klama k Nvekoit, P. Bourboom, Hclfcl Vecelin
van Clacrberçen, Ai. van Bouricitss, A. Vc^cisH van CUerbtrzen, H. H. van Hacrsma, A-.
O,
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j0. Swaltte, A. C. van Scheltinga, R. Lychlama
a Nyehott, R. A. van Wyckel, L, D van Andrîngn, D. B. I^yc^lama à N).ehokb B. A. van
Bóelëns, f P. A.v.an Cftmer, U. A. van Mengers, f. van Beuk$r<> A. Fmema, N.A†n~Qtàît
B. Wellens, P. S, Qofierkuis, A. Bergsma^ <J,
S. van Hiemflya., W. Sçhrender, H. B. Vcrrtifi, 6 . Brantsma, f. zs£; van Sixma^Fedde di
,fo»g, E. S. van Bùrmaniá, W. van Jtsma, •$.'
sg. Bosckstj $. V. S. van Groyefims, Meyis Foh
kers, Fr. Sloter•dy^., D. B. van, Scheltinga, Tbmas Pytters Allinga^ Rimje fherfma-, ~Anm
Claafes.
Ter Orcjonn'antie van Hun E D . Mog.
J. van SMINIA.

J. S. van W Y C K E U

«4 FOING-
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A P O Ï N C T E N van 1672.
L
Lfô men befpeurt,dat binnen defe Provintie 't federt eenige jaren,over 't begeren van Ampten , veel ongeregeltîieden ghepleeght zyn, ja felfs de Landxs-dagengheprotraheert en góéde refölutien.verachtert,- oöGk andere wel-geqúahficeerde'.Perfoocen'daer door van Ampten üytghefiofen.zyn,
tot nadeel vanden Landtfehappe,is ten hoöghilen nodigh, dat van nu voonaen geen Ampten geconfereert worden aen Perfonen op den
Landts-dagh compareerende.
..-.'.. .,

A

IL
T"\ ^t alle die geene, die uyt Generaliteyts of
Landtfch-ips comptoiren eenig tracTrarnenî:
ghenieten, fonder eenigh onkrfcheydt, niet
fullen mogen COCDpareren op den algemenen
Laiids-daah.
ÏIL
\ t voorwen niemant fal worden toegelaten
te.befoigneren in Ecclefiaftycquc of Poîityeque faecken, als alleen die gene, dewclcJœ goede Patriotten van den Lande, liefhebbers van de Gereformeerde Religie, en defe
Sraet wel geaffcclionccrt zyn, hebbende d'olderdom van z$. jaren,exempt de HeereStadtjholder en des felfs Sonen.

D

IV.
'T\ \t tot weghneminge van der ïngefetenen
goefen bloedfuygirigen geen Regent van
de Pfoviwie ofte vaa particuliere Landen en
"* : ' . : ' . . ,
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A. P O Ï N C T E N v a n ' 1 6 7 ^
Steden, fal vermogen eenige Ampten ofte te»'
neficien o"p yemandt te confereeren voor geldt f
ofte andere praclycquen, daar na fmakende,,
directe of indirect, by pœne van inhabilitejtjhfamie en verhes van het maken van teflœmenten of Codicillen, ook by verlies van dat gene,,
dat hy van een uyt kracht van foodanige teftœ*
went ofte codicille foude konnen ghenieten,
niet confifcatievan der felver Goederen,
' V,
p N d e op dat alle oorfaeck van rneyn-eedigheyt ghewecrt en het Ampt verkopen
t'eenemaal voor-gckomcn en belet, or (gefchiet zyiade) ontdeckt mach worden, is ten
hoogden dienftigh, dat die gene, die fich in
't kopen van een Ampt of Beneficie mochte
hebben in-gelaten, dat de lèlvc l'yn bekomen
Beneficie., oft Ampt beholden , en fyn.gede--.
bourfeerde pennlnghen wederom ghemeten fil„
even verre hv binnen de tydt van fes maenden
fulcKS acn den Hove, oi: Procureur Gemraei
fal hebben bekent gemaeckt, en middelen van
bevv'vs daer toe <re(ubmir,iftrctrt.
VI, .
YX At geen Grietiîieden ten platten Lande, ofte eenige cotitinuele Ampt-dragende 3Perioonen, eénigh ordinaris Tractament ghenie»
tendéjiullen mogen compareren op. denLands-"
dage, nochxeSejjie hebben m eenige Generaliteyts, ofte deiér Landtfchaps CWlegie»,ten
waer de voornoemde Amptdragende perfoonen, tot fulcks gekoretf zynde, bereydt waren..
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seîî,by bet aenvaerden van het nieuwe Amp'r.;
hen van 't andere t'ontlcdigen,
VIL
r \ 1 f alle F'ik'ys'jue en Militayre Offtcien me?
•*"^ fuiien werden geonfsreert acn UytheemlV
perfoonen, die geen thien jiren in de Provmïie hebben ghtwoont, ofte haer Huyslioldi"
3e cehadt.
VIJF.
T%At in de Vergaderinge der Volmachten van
't Land, der fclver riiinder-geral ,* uuv.p
Gedeputeerde Staten, geen Edclm.in "oor Eygen-erfde, noch Eygen-erfJc voor Edelman
geadmitteert lal mogen werden,fch.1011 eenigh
Edelman fich voor Eygen-erfdc Lot de Lan isdag hadde laten ltnnmcn, by privafie' van i\v
Adeldom.
"Ft At alle tefbinfenifien 5 Toürbeürrefi, ofte
Almanacken, ofte wat nacm de felve /ouden tnoghen hebben, als dcflmerande de vry
endc gerechtigheden der Edelen en Eygenerfden, geen Grietiluyden zyndc, reelvckafgfcfehaft, vernietigt, en in toekomende verboden fu'.len worden.

.t.

T\Atee.i veder, dcwelckein eenigh Cuilegis
geraeckî Sc'Jfe te nemen, gehoudkn fal zyri
hem ter plaerfe alwaerhet felve Collcgie gehouden wordr, metter woon te vervoegen, ionder fich meer als drie Maenden tfytterlyck 'ut
^r ganfche jaer van daer te mogen abfenteren ,Ten ware hy kc*nde aenwyfen daer toe door
fkek-
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fîeckte, of wettige aorfáeck genootfaeckt gë3
weeft te zyn i fullende de felve gheduyrende
fyn abfentie geen betalinge van fyn traSiamem
hébben te pretenderen, oft hem by eenige
wegen goed gedaen worden,

kt
0 A t geen Gedeputeerde Staet, Raedt rei
Admiraliteyt, Reecken-meefter, ofte
Muniter-CommifTaris, langer in dienft fil
mogen continueren áls drie jaren»
kih
jQAt geen Gedeputeerde, na expiratie vaá
de driejaren, binnen drie jaren daer na
in 't feîre Collegie fal moghen worden toe»
gelaten, en d'andere Binnen-Ampten binnen
twee jaren, doch de Buyten-Ampten fullen
mogen continueren t en ftaen tot difpofitie vao
yeder Goo»
.'
XIÏL
r%4t de Raden ter Admiraliteyt geholde»
fullen zyn van alle de penningen die fy
úyt de Próvintie kornéh te trekken, jaerlycka
behoorlycke Reeekeninge, bewys, ende re*
ïiqHA te doen*
XIV.
jTjAt de Meeren Gedeputeerden verfeoderï
worde eenighe nieuwe AtapteOj die toe
nóch toe niet bedient zyn geweeft, op nieuwS
t'inventere», dök. eenighe traàarûenten faugmenteren buyten advys, en eonf&nfvm de Smj
ten dés Landts.
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XV.
\ t de Hceren Gedeputeerden inhibitie
werde ghedaen, om aen niemant quyt*
fcheîdingetëdóen van Landfchapspenningen,
ook om geen handtfluytinghe te doen aen dé
reipeclive Ontfangers defer Landtfchappe5
over het invorderen fan des Landfchaps penningen ofte reftën.
" X'VX. •
T\Ä£ alle particuliere Ontfangers der Grietenyen, Steden en Dorpen in Frieflandt9
alle jaren van hun adtiii^ratk lullen doen rekenfehap en reuma.
XV O.
TP&At de Monfter-Gommiflaryen rhede fu!îen:
gecommitteert ende gcauthorifcert worden, om te vifiteren &Ammomtie ende Trovydnt huyfen, ende daer van by perfecte annota-*
tic rapport te doen, des dat de Munfter-Com«
xniftarien haer 'jwcemaei 's jaers in de Schanfen, (wekkers toelicht onder defe Provintie
rtfirteert) fullen moeten begeven, op die tydt,
ais de Raedt van Staten-, om de fclve te vifiteren, aldaar mogen zyn, wacr mede dan he?
Schansmeeflerfchap, als onnut, fel komen te
eelfersn.

XVIIL
T\ \t de Munfteringhc der Militie en lïuytetî
der Munfter-rollen voortacn fal werden
ghedaen in ! t by-wcfen en præfentie van de
Gecommitteerden uvt de Matyilraet ter nlaet-
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XIX.
;
\t alle vacerende militayre Ampten fullea
onder de Compagnien, daer het felve
Ampt vervallen is, vergeven worden by me»
riten en habilitcyt, ns behcorlyck getal der
Jaren fyns dienfts.
XX.
\ t geen Grietsliedcn ten platten Lande f
noch Matnltraets-Pcrfonen in de Steden,
noch Secrerarien in de Landen en Steden, eenige ontfangh van ghemcene Lindtlchaps Pen*'
ningen fullen mogen bedienen.
XXL
At de Grietslieden binnen fes weecken na
't overlyden van de Secretaris fyncr Grietenye geholdcn fal zyn uvtfchryvsnge aen de
ïngefcrencn te doen, om ander drie Perfoneîî
tot het vacccrende SecrctariiTchap na ouder
ghewoonte uyt tcfettcn, en binnen acht dagen d.ier na : t felve Ampt aen een van de ge»
r.omincerde Perfoner; (fonder daer voer yets
te mogen genieten) vergeven , ofte dat by
gebreceke van de uytfchryvinge en vergeviri*
g'hc refpeffcivdyek in de voorfz.tydt te doen s
d'ïngefcrencn fcîfs fulcks re doen. geoodofï
fal zyn.
XXII.
At niemant meer als esn Schryverfchap op
fyn naem, oft in fvn Familie fal mogen
hebben,en fal den Schryvcr 't felve fcîfs moeten wacrnemen, en bed;;ncn,des dat de Schryverfchappen van nu af c<m iùllen komen uy::
ze iterven, foo nccÏN^is, dat een Vader voor
Bi
fytt
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fyn Soon, en de Soon voor de Vader, of een
van des felfs eygen Familie de bedieninge f§l
mogen doen, ibnder wyders.
XXIII.
TS \t geen Grietfîieden, ofte der fel ver Secretarien, fullen mogen toegelaten, of
gekooren worden tot de Magiftraet of Vroedfichap in eenigh Stadt,en die airede in eenighe
Magiftraer zyn, fullen ghehouden zyn terilont op te ftaen.
XXIV.
IMAdien tot groot leetwefen der Ingefetener$
^
befpeurt wevt dat niet teghenftaende verfcheydcn Placcaten by de Heeren Staten des
jLandts gemaeckt, als noch niet en komen te
eeflèren àcfouks, roveryen, en infolentien,
by 's Landts Militie in 't Leger en elders da^
gelycks aen de Ingefetenen, en der iel ver goederen ghepleegt, is ten hooghften noodigh?
dat tot voorkominge van fulcks, by haer Ed,
Mog. worde genomen een ftiic~be Refolutie,
waer by een yeder Ingefeten vry gelaten wordt,
fyn ghclcdene fchade, die hy wettelyck bewyfenkan, op de Heeren Gecommirteerden
te Velde, by ordinaris weghc van Juftitie,
voor den Move ie verhalen, des dat fy Gecomimitteerden wederom haer regres fullen hebken-tegens de Luytenant Generael, of deq
Officier, ten tyde-der geledene fchade çom.
ttsanderende, en'"de fel ve Wederom tegens de
Colonelç van yeder Regiment, foo te Voet,
fis te Paerd, .de Gollonels tegens de Ritmeel'lei'Sj en Capiteyns; en de Riiraeefters, en.
'
- Ca=
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Capiteyns, tegens de Corppraels van haer re-,
ipective Compagnyén, en dat de Heeren Raden Provinciael, fal worden geordonneert,
een yder Ingefeten, in cas voorfz. agerende,
goedt, kort en onverwyk recht te laten gheworden, fonder haer deur eenige inhibitie der
Heeren Gedeputeerden ter contrarie, te moghen excuferen, welke Heeren Gedeputeerden wel flricktelyck belaft wordt, geen inhibitie, ofte fufpenfie van foodanige rechtspleginge te verleénen.
XXV.
t^Nde op dat nïemandt door eorfàecke van
• fyn onvermogentheydt,tn de vorderinghe
van fyn goed Recht, mach worden verhinderd, fal het Hoff voorfz. aan de Ingefetenea
diefulcks komen te verfoeçken, geeny'us pre
Deo mogen weygeren.
XXVI.
T\ \t alle Molens ten platten Lande, deweU
ke geen fes hpndert guldens in 't Jaer van,
den Impoft komen op te brengen,de fatta fulîen worden ghedemoîieert en wech-ghebroocken, fonder eenigh onderfcheyt, als mede daç
geen Moîenaers teghelyçk Backers Tullen mo* ,
gen wefefiu
XXVII.
T^^t ook alle Wagen te Lande (behalven
" ^ die van ouds, ofte veertigh Jaren,endaer
over geftaen hebben, en geoârpyeert zyn ge?
weeft) terftont fuHen worden wechgenoo3en9
en niet weder op-gerecht.
B 3
XXVIIf,
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XXVIII.
\t na defen alle Grietcnyen, Ritmecftm
en Capireyns-plaerfèn , nacr st excmpd
van Hollandt, Groeninghen ende andere Provinciën, niet uyc de Heeren Gedeputeerden,
maer by de Staten van h Landt fulien moeien
vergeven worden.
XXIX.
T ^ ^ t de Heeren Gedeputeerde in geenderhande manieren fulien vermogen hanJtfluytinge te doen aen het HofFvan Frieflandr %
foo wel Criminele als Civiîe faecken, exempt
?
r. gene waer toe fy volgens Refelutie van des
ao November i6ó$, gerechtight zyn.
XXX.
T\ \ t alle de gene,die in 'c Colîegie der Heeren Gedeputeerden, of cenig ander, daer
Eed vereyfebt wort futen, niet fulien mogen
volftacn met belofte der onderhoudinge van
d'Inftrutftje, voor foo veel die tegenwoordig
In pracl-ycqe is, maer foo, en als de felve leyt,
en de felve Inftructiepun&uelyck en in alles
t'achtervolaen.
XXXI.
\t de Heeren Gedeputeerden haer fulien
moeten reguleren na de Refoïuu'e ofte
Reglitnent van den jare 1645'. op 't beroepen
van Paftoren, met den aenkleven van dien
ghenomen.
XXXII.
^t de Refoîuticn Reformatoir In den ja^e'
i6zy. by de Staten van \ Landt geno
vnens foo nevens de Secrctaryen van de Öt.-»rc-n-
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"?an 't Land, Hceren Gedeputeerden , Re-3
Ifgnkatnef, Cosnmys, Clercquen , Kamera
boden, gclyck mede van d'OntfangersGene-.
faêls en Clercquen, ftriébelyck nagekomen en
achtervolgfK mogen worden.
„.
. : . t X X Ï Ï l , .• ... ..., .
TflAt het getal, der Staten Generaeî taóefetf
werden gebracht op vier Ördinàf iffen 9
fonder meer, eö dat d'Èxtraordinarilïèn ter»
ftont áfgefchaft, en na advenant des tydts, be;
îaek mogen werdeö.
XXXIV,
IpNde alfoo door promotie van ons tegen*
woordigen Admiraeî, Hans Willem van
Aylva tot heï Luytenantfchap Generaeî van
de Vereenighde Nederlanden , niet compati»
bel is, dat de felve na defen ter Zee ghe-cai*pioycert kan worden r als ftrydigh nier fyn
Rangh en Ghargie voorfz. dat hy foude Cmm
onder eenigLuy tenant Admiraeî van Holland,,
of Zeelandt; wordt feer dienftigh geoordcek0
dat de felve van defe tydt af, van h§t AdnaiU
raelfchap fal wefea gcëxcufeerL
XXXV.
Ï^Nde evenverrc by de Ststcn van 't Land
verfteen wierdc een ander Admiraeî in fyn
plaets te nomineren,datdefclve geen jaerlyck=
fe traÜamem% dan na advenant des tydts, fal
hebben te ghenicten, wanneer hy in voorfz
qualiteyt ge-cmployecrt, en in acteule bedie=
nJngc is, 't welk mede plaets fal hebben in ds
Schouten by Nacht.
Ju 4
X X X VI5
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XXXVI.
\t 'm tyde van VreedeGoîoneîs te Voet éri
te Paerd, Luytenant-Colöneîs, en Majeurs, geen tra&amenten fullen hebbén te ge*
nieten.
XXXVlL ^ '
.
Nde dril voor te komen dar, iti de Monftei
ringe geen fraudes worden gëpleegt, tn
'm plaets van efFeéfcive Soldáten j géén PaflevoMnteti werden toegelaten,- is ten hööghfteri
nodig, dat alle Capiteyns die bevonden worden een of meer Perfonen minder onder haef
Compagnyen te hebben,- als fy na de ordre
ván 5f Làffdt fchuldigh zyn^ tnaentlycks vari
ftâer Tfactament fal wefden afgetrokken, foö
veel, als fy Soldaten te weynigh gehadt tö
hebben â bevonden fullen worden*
XXXVIII.
^t ëcn Capitain die bewèfën kan 'worden
een, of meer Paflëvolanten, of blinde
namen in de monfteringe gh'ebruyckt tê hebbe'öireëlyken rnettef däedt gecafTeert fal worden, ehdaer by verklaert irihabyl, om daeï
na eenigh ander funótie te mogen bedienen;
XXXIX.
"tS ^t een Perfoon voor paffevoîanÊ ende op
een andermans naem doof de mohfleringe
pafferende, publycq gegeeflek ende gebrandmerckt fal worden, ten fy hy na voorieefîngë
Van dit articul, (door den Majeur voor dé
monfteringe te doen) fyn geweer neerleydïg .
en fîslî felven openbaertj

E'

D

j^JLfj
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XL.
•pNde om te beter, de voorfz. fraudcn t'ontdecken, fal die gcene, die 't felve kom.
aen te brenghen en te bewyfen, met het vaceerende Vaendel of Sergiants pîaets vereert
worden, indien hy daer toe bequaeiti bevonden wordt.
XLI.
T\ \t in een Goo oft Kamer van de vergaderinge van de Staten van 't Landt,, nochte
in eenige Collcgie, gheen Vader en Soon s
Schoon-vader en Schoon-foon, nochte twee
Broeders geadmitieert fullen worden, ten zy
defelve quamen uyt befondere Grietenyen of
Steden.
XL IL
A Lfoo bevonden \voidt,dat 'sLands Finantien, niet tegenftaende alle extraordinaire
laden ende befwaringen de Ingefetenen opgeIcght, op veel na de laden van den Oorlog „
en andere niet konncn opwegen; en defelve
laden by d'Ingefetenen namaels niet wedet
konnen werden gehoedet en gedragen, alsmede een groot getal der militie feerdefeclieus
is, werdt noótlakelyck gerequireert, dat de
militie in defen jare 1672. aangenomen, gereduceert", en tot completeringe van de defeólieufe Compagnyen werden onder gefteecken,
des dat de gereduceerde Officien met de eerde^
vacante plaetfen fullen werden voorfien , na
bequaemheir en qualiteyt van yeder Perfoon.

»i
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XLIII.
4 " ) At voortaen 'm de Stemceduîlen, tot Gri'é-'
tenyen, Secretarien, Landtsdagh als arîjders, al wacrftemmingeplaets heeft en gebruyO
skelyck is, de naem lal moeten werden ghe*;
fxpreflèert- en uytgedruckt, op wicn ds ikra.
fal worden geconfereert.
XLIV,
T \ A t d'Ed. Mog. Hccren Staten voortaen in
• 'c ftemmen foo wegens Politicus ahEcch'fiaftïque laken, een feeckcr ende vaft Cohhr
gelieven t'arrefteren , foiïder van 't felve Cohier af te mogen Wvcken.
XLV.
At ni'emandï in h toekomende tot de Digniteit van den Provincialen Raedt in den
Hove fàl worden gepromoveert, als bekomen
hebbende gradamDeiioratus^ ofte ten minfteft
Licentiates, en continue!) ck de tydt van drie
pren voor den fel ven' Hove praxin <rj-exrr~
csert.

D

4

XLVî.

D !

de Heere Procureur Genenel by caffatie mach worden geordoiinecrt, de aeúgeftelde proceduren tegens de Ampivern opers„
ten fpoedighften te vervolgen, en voorts alle
fmdcre daer acn- dependeiende, en fchuldigh
Zynde, proces te maken.
XLVÏÏ.
"F) At alle de GrîetiTuyderf gehouden lulleaT
**"*^ welen hacr compleet gttal van ^Jfejjbrat
ende Gercchts-Dienaren volgens 'sLandtsOr-'
donnantie, yeder Grietenye toe-geleght, te
Jjgoudea. ^
-;. ;:
XLVJUL
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X L VHI.
T\ \t alle minder-jarighe Officieren van MiU*~^ tie tot aâeuîe djeiift onnut z-ynde, van,
flonden aen feilen worden gecafleerr...
'•-,

; KLIX,;,
T \ *U de reeht en Pronuncîatie-dagen, fo ten
platten Lande, als in de Steden, na behooren, volgens d'Ordonnantie fullen worden
gehouden, by arbitrayre correäie.
h,
T% \t de Keur-meefters en d8 Ordonnantie op
^ 't poineï van dé Springhrhincxten werdeh
afgefchaft, en gederogeerE.

Lï.
T \ \t alîeOclrroyen wegens de Soutketen ver*
leent, fullen werden in-getrocken , en
een yeder vry gelaten, Soutketen te maken,daar het hem belieft.
LH,
n p O t voorkotniiige van alle contraventien',
• die by yemant hier tegens gepleeght mogen worden, is geordonneert, dat de Contra-?
venteurs fullen vervallen van haer Ampten s
en daer te boven verkîaert worden inhabil en
infaem, ten waer hy des wettelyck vermaent
zynJe, daer af deftfteerde, en fyö faut verbe?
îerde.
LUI.
"pNde fal de Refolurie op defen te nemen,
^ de facto ende à dato fyn voortgangh moe- '
ten hebben,
CON-
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E

Nde op dat alle defe Poinclren en Artieulen poinctuelyck en na den inhoudt van
dien mogen werden geobferveer:, foo
is ten hooghften ncdigh, dat alle jaren in de
procuratien van die geene, die ten Landsdage
fullen gaen,werde geinfereerr,dat defe Poinctèn en Articulen niet fullen mogen werden gerenverfeert, maer oprecht en me behooren
achtervolght, als mede dat tot onderfoeçk en
recherfie van dien uyt yeder Gpo van deHeeren Staten van 't Landt, twee mogen werden
gecommîtteert, om na genomeneinformatiens
dacr af aen de Sraet rapport te doen, en tegens
de Contraventeurs dier maten te difponcrcn,
als na exigentie van faken bevonden fâl worden te behooren, des dat ook de Gecommitteerde Volmachten, tot obfervantie van defen
3ÎIen,gchouJm fullen werden dacr op te prrç»
lieren den corporclen Eed, ofte anderfins op
die Refolutie, die de Ed. Mog. Hceren Sta<ïen van \ Land op dit fubjeet luilen believen
te ucmen: Endc in cas van eenige contravenîie, dut de Contraventeurs fullen vervallen
van hun Amprcn c::. Ujgniteytcn, en daar te
boven verkkert wo/den Inhabil en ünfaem,
ten ware 3iy, des bchoorlyck vermaent zynde, dser af deuiieerdc,. en fyn begingen misflagh verbeterde, dat öock geen procuratien
yan Volmachten ten Landsdage werden gead-'
Jâmteert, waar-in bovengemeltç Claufulen
miei bevondeü werden-geinierem te ïyn.
Ah
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'Aldus gedaen en .gefloten op de» Rmdhtty»
fe binnen Leettwardsn den 12, Septtmi*.
bris, 1671.
Geteeckem voor
LEEVWARBEN,
_ H. de Blau, L Bumâ, G. HàgïüS, Dirck Gër*
fits Riedfma,' Eelcke Beyns Vm der HoeiF, Ja*
çob Romckeij'W. Sjecama, J. Theoïardl,..A.+
lêxander Cup.1
MÖLSWART.
Duco Gelui, Sjoucke Egberts.
FRANEKER.
Ï-L Kieftra, P. Matthæus, R. Abbema, Tjep-.'
ke Tjeerds,' Æmîlius Jacobides.
SNEECK.
Joannes Sydtfes Smidt; S. J. Schqutens, Teu=
ï:is Gerrits Robinfma, Poppe Jacobs Ferfler»
D.OCKVM.
Egbert 4bis Idskema, Wiegerus Stanja.
HARLINGEN.
W, Hillebrands, Sake Romckes Garfina,.-Sifîlôn Sloterdyqk, Jan Pieters.
STAFOREN,
B. Binckeg., Douwe Leyn«-.
SLOOTEN.
ïæcke Hiddes, Mr. Nicölaus Doma.
WORCKVM.
Cornelis de Mooye, A. Offerman5 Wyhjant
Tymens Pauw.
TLST.
ïüera van Feyckema, Evert van Sçhaeck,
HINDE
LOPEN,
Tymen AüertSj Sicke Harmens.
S, P O I N C 5
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At fyn Furftelyke Doorluchtigheyt de
Heere H E N D E R I C K CA SIMYK- Prince van NafTau , &c.
Stadhouder ende Capitain Generaal van defè Provîntie, fal hebben ende behouden ai-,
Ie alfulcke Hoogheyt, Authorkeyt, Digni:teit, Waardigheden, Voor-rechten, Eere
endePrœeminentien, volgens deffelfs Comjniffie ende InftruÊHe, als fyn lofFelycke
Heeren Voor-Vaderen, onfterflyçker mefflOrie, inder tydt Stadthouderen in defe
Provintien hebben gehadt ende ge-exerceert, ende dat Hoogh gemelte fyn Furfte»
Ijcke Doorluchtigheyt daar jnne by de Staten van't Landt fal worden gehandhaaft ende gemainfleneert,
•'
'
IL
Dat vervolgens alle Refolutien, Depe'caes ende Gommiffien , föo van Polityccjus
ais Miltaire Ampten, ten tyde van de feparate Vergadennge der Heeren Regenten
binnen Leeuwarden op't Landfchaps-huys,
op't Collegie der Heeren Gedeputeerden,
ofte by de Heeren Regenten tot SneeckgeBomen ofte gedicht, worden verklaart voor
iral ende van geender waarden, ende a!§
niet gedaan, vermits die felve af-fonderlyck
zyn genomen ende ge-arrefteert, by d'eene
ofte d'ander der Regenten ? ende in abfeneie van fyn Furftelycke Doorluchtigheyt d$
fStadthouderj abuflvefyck op'defîèlfs naam,
". ' '-"
,
en?
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ende tegen fyn weten ende willen, endé
van de Heeren Gedeputeerden wegens de.
Sreden, ende alfoo tegen de fundamentele
Wetten des Landts, ende tegens alle ordre
ifi wel-gefteîde ende vereenïghde Regeringen gebruyckelyk: Exempt alleen de ordres
ende ordonnantien in faacken van fînantie,
op het Colfegie der Heeren Gedeputeerden
binnen Leeuwarden gefteît, ende uyt-gegeven, voor foo veeie tot befondefe nut en»
de dienft van defeive Provintie hebben ge*
itreckc, om befondere redenen voor de/è
maal wordengevalideert ende g'approbeerc,
îbnder namaals in confequentie getrockeô
te worden, ofte eenige præjuditie te geven
san's Lands formele Refolutie, nopens het
verteeckenen der ordonnantien doof de Heeren Gedeputeerden wegens het Lidc vaa
âv Steden,
ïir.
Dat voor aîs noch, ende ter tydt by de
Sraten van het Landt een ander Cohier ende Reglement, met overroepinge van fytii
Furftl: Doorl: de Heere Stadhouder, de
Heere Gedeputeerden , ende twee Gecommitteerden uyt den Hove gemaackt ende
g'arrefteert fal wefën-, tot "ftemminge vaa
Volmachten op d' aenftaende Landts-dagh ,
fullen worden toegelaten alle die geene,dievolgens het Reglement ende Stem-regifter
vaa den Jare 1640. bevonden fullen wor-;
den daer toe gerechtigt te zyn, voor foo
vec-J hier nieî en wert. verandert. IV. Dat
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den, van wegen hare Kercke, PaftoryeJ
Arme, Gaft-huvs, Weeshuys, Grietenye,
en Stadts Landen als mede alle andere Corpora by publycque Vooghden bedient wordende, het recht van ftemminge fullen hebben tot het verkiefen van volmachten ten
Lands-dage, uytfettinge en nomineren vaa
drie Perfoonen tot de Vacante Grietenye,
het eligeren van Prædicanten, Schooîmeefteren, Kerck-voogden , Byfitters, Secretarien , ende alle andere Officieren, daer
recht van ftemminge plaets heeft; gelyck
mede daer van uytgeflooten worden, de
Landen van alle d'eygenaers, die onder
den vyandt woonen, foo lange zy daar oader verblyven.
VII.
Dat van mivoortaen alle perfoonen , âié
gerechtight fullen wefen in de refpeétîve
Dorpen, ommeVolmachten te kiefen, op
den Lands-daghj en tot andere fàecken beroerende den dienft v*an 't Vaderlandt in 'c
gemeen ofte een Stadt, Deel ofte Doçp in het
particulier gehouden fullen zyn opentlyckc
verklaringe te doen, dat zy de Gereformeerde Religie daer van hier in de vereenighdt
Nederlanden openbare profeffie gedaen wort,
•yoor de ware ende oprechte Religie bekennen j aennemende ende belovende onder fb«
lemnelen eede, naer hun vermogen die feîvg
te helpen handt-havenen, en figh iq alle faeç,
ken beroerende het gemeene befte te reu

gukerea nap de padere Uak s gtlyek die
• '
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B. B O I N C T E N van 1673,
by refumptie by de Heeren Gecommitteerden der vereenighde Nederlanden tot be>
hpudeniJXe der welftant en bewaringe van
de tegenwoordige Sraet van Regeeringe def
fam.entlycke Vereenigde Nederlanden , ter
vergaderinge van de Heeren Staten Generael bevonden fal zyn nodigh te wefen, volgens Refolutie van den Jare 1609. exempt,
dat de Doops-gefinde tot het kielen van poYuïqae Officieren , en Volmachten ten
Landsdage werden toeghelaten fooder wyâtrs.
VUL
Dat voortaan in de ffcem-chedullen, tot
Grietenyen, Secretarien, Lands-dagh als
anders, ahvaer ftemminge plaets heeft en
gebruyckelyck is, de naem en oorfaeck Tal
moeten worden g'exprefleert, en uytgedruckt op wien en waer toe de Item fû
werden geconfereert.
IX.
Dat de item-ched uilen niet langer als voor
een jaer valabel en obligatoir fullen wefen ,
en dat nae expiratie van een jaer, daer op
geen recht fal worden gedaen.
X.
' Dat voortaen nîemandt tot den Landsdagh fal worden gcadmitteert, ten zy hy
bekendt fal zyn voor een Patriot van den
Lande, een Liefhebber van de ware Gereformeerde religie, ende den Staer, vreJg&'
affectioneert,
XL
Dst niemand^ van Paepfcfe e ofte Mennc*
îiyti-
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nytifche Ouders gebooren tot den Landsdagh ofte eenige Ampten fat werden toegelaten i ten zy hy een Ledemaat van de ware -Gereformeerde Religie zy.
XII.
,
Dat na oude gewoonte de Grietfluyden,
Byfttters, Magiftraets perfoonen, Vroedtsluyden, ende andere gequaiifîceerde Bedélen en Eygen-erfden, tot den Lands-dagh
eligibel ende admiftibel füllen wefen.
XIII.
Dat alie Comparanten ten Lands-dage,.
foo uyt den Adelycken als Eygen-erfden
fraet; füllen in eygéndom moeten hebbe«
en befitteneeri ftemdragende Zathe Lands,
en in de Steden wefen gequaliflceert volgens het Reglement van een yder Stadt.
XIV.
Dat geen Edelman voor Eygen-erfdenöefa
Eygen-erfde voor Edelman ( alwaer het feive bequaraelyck kan worden gepraclifeert)
a!s volmacht op den Lands-dagh ful mogen
morden geilemt.
XV.
Dat den Lands-daghs Comparant fal moeten hebben, den Completen ouderdom
van 20. jaren.
XVI.
Dat geen Vader en Soon, Schoon-Vader en Schoon-Soon, twee Broeders ofte
Schoon-broeders, te gelyck In een Goo of»
te Kamer van de vergaderinge van de Meeren Staten; van't Lande, fuUea mogen TO
€ s
"*' de»
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den geadmîtteert, ten zy die quamen uyt
verfchèydene Grietenien ofte Steden.
XV IL
Dat op den Lands-dagh defer Provintie
niet fuîlen worden geadmitteert, de Rentemeefter der Domainen, Generale Ontvangers j als mede die van de Admiraliteyt.
XVIII.
Dat van gelycken, tot Valmachten op
den Lands-dagh niet fuilen mogen worden
geftefnt, de Secretarien va'n de Staten van
'c Landt, van de Heeren Gedeputeerden,
Admiraliteyt en Reken-kamer, mitsgaders
de Secretarien van de Grietenyen en Steden , als mede de ProfefToren van de Uniyerfiteyt tot Frlmequer, nochte'eenige der
voorfchreven Collegies Suppooflen, voorts
de Munw-meefter defer Provintie, Pachtenaers, hare Participanten, Borgen ofte
Collecleurs.

xrx.
Dat voorts alle die geene, die uyt Geseralïteyts ofte Landfchaps Comptoiren eenigh ordtnaris ofte yaffc traélement genieten , als mede die eçnige leverantie aen de
Genetaliteyt ofte defè Prqvintie doen» van
den Lands-dagh fuilen werden gefecludeert.
XX.
• Dat de Grietfluyden enBe Byfitters niet
aámiffibel ÄJlîeti zyn tot dèn Lands-dagh,
ofte Ambulatoire Ampten. wegens de Sted e n ^ en van gelycken dat geen Burgemeetfte'r, Schepen- en Boumeèfter uyt de Ste-
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âexi tot den Lands-dagh ofte ambulatoire
Ampcen uyt de Grietenyen en refpeclive
Goén fullen werden toegelaten, ende dat
die geene die rede bevonden worden haer
in 'c een off ander g'engageerc hebben,
daer af defafito & re iffa lullen worden onçflagen.
XXI.
De Procuratîen der Volmachten, die fich
fullen beholpen hebben, mee Paftorye, Kercke ende Arme Vooghden ftemmen ofte
met eenige andere middelen, contrarye defe onfe Ordonnantie ende Reglemente, fullen by zyn Forftel: Doorl: de Stad-holder
ende de Heeren Gedeputeerden nï'et geadmitteert worden tot de Algemene Landsdagh, ofte die felve fchoon de pluraliteyt
van ftemmen hebben, en daar by vervallen voor de eerftemael in een boete vaa
hondert goude guldens ; ende voor de tweede reyfe dubbelt, e' appliceeren d'eene helfre tot profyt van.de" Officier, ende d'ander helfte tot profyt van de Kerckê Armen
daer ter plaetfe, ende fullende hunne partyen, geen quade middelen gebruyekt hebbende, ofte zy fchoon minder hebben,
maer de meefte daer aen voor goede wor*
den gekent. r
XXII.
•Dat niemandt fal worden toegelaten toe
éenlge Ecclefiafticque bedieningen, ten zy
hy alv.oren den Ouderdom van drie-enîwintigh ende tot ,Polity«ru3 Arnpten van
C 3 • '
vmor
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twintigh jaren effecHveîyck hadde vervult, lbo nochtans dat de Gecommitteerde
ter vergaderinge van haar H: Mog: Raden
van State, Gedeputeerde Staten ende den
Hove Provinciael, fullen moeten hebben
den completen Ouderdom van 15, jarert.
X.XIII.
Dat de Grietflieden alle Amptenfbo binnen áls buyten dé Provintie fullen mogen
bedienen als voor defen, exempt het Gedeputeerde Staetfchap.
. XXIV.
Dat geen Politycque Officie n fullen worden geeónfereert aen Uytheemfché Perfoonen, die geen thien jaren in de Provintie
hebben gewoont, ofte haer Huys-houdinga
gehadt, ten ware die felve aen een ingeborenedochter quame te trouwen, in welcken gevalle die fèlve na verloop van vyf jaren, fal worden gehouden voor genaturaii~
ïèert.
XXV.
Dat Biemandt in 't toekomende tot de
waerdigheydt van Raedt Ordinaris, inden*
Hove van Jtiftitie fal worden g'avanceërt,
als die al voorens Gradum DoEloratas ofte Licemi&wt furis bekomen heeft, ende by den
voorfz» Hove g'îmmatriculeert îs»

xx.v 1;
Bat geen overdrachten by eenîge'Politycque ofMifitaîre Perfoonen, alwaar gilt of
arapfen in wiiTeliogie gegeven wort,7 fullen

mogm iford^gefiên.s vaafoaer Ptrptuele
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Ampten ende bedieningen, nochte by de
Heeren volmachten, nochte der felver Gedeputeerden ofte eenlge andere Magiftraten eeconfenteert ofte ter executie geftelt.
&
b
XXVII.
Dat geen gedeputeerde Staet, Raedü ter
Admiraiiteyt, Reecken-kamer ofte Munûer Cómmiffkm langer in dienft fel moge»
continueren als drie Jaren.
XXVIII.
Dat geen Gedeputeerde na expiratie van
drie Jaren binnen drie Jaren daer na in het
felve Collegie fal mogen worden toegelaten,
ende d' andere binnen Ampten binnen de
twee Jaren, doch de buyten Ampten ful~
3en mogen continueren, ende ilaen tot difpofitie van yder Goo.
XXIX.
Dat in de vergaderinge der Heeren Volmachten van 't Landt, der ielver Mindergecal, fempt Gedeputeerde Staten, geen
Edelman voor Eygen-erfde, nochte Eygenerfde voor Edelman, alwaer het felve bequamelyck gepraftifeert kan worden s fel
mogen worden g'admitteert.
XXX.
Dat geen Vader ende Soon, Schoon Vader ende Schoon Soon ofte twee Broeders,,
tot de Collegien der Heeren Gedeputeerden, Hove Provinciael, Admiraliteit tot
Harlingen of Reecken kamer defer Provin»
tic te geîyck feiten mogen, wordep g?admitr

• . -.
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XXXI.
Dat alle verbinteniffen, Tourbeurte^ ofte Almanachen, foo in Collegieo, Landen
als de Steden, van wat naem de felve fouden mogen zyn, van nu voortaen realyck
afgefchaft, vernietight ende in 't toekomende verboden worden, gelyck mede alle
Refohitien ofte aften tot beveftingëvan dien
genomen voor gecafleerc ende g'annuleert
gehouden worden.
XXXII.
Dat een yd@r, dewekkein eenigh Generaliteyts Coilegie in 's Gravenhage geraeckc
Seffie te nemen, gehouden fal zyn hem aldaer f er pîaeije metier-woon te vervoegen ,
fonder fich meer als drie Maenden uyterlyck in 't gantfche Jaer van daer te mogen
abfenteren, ten ware hy konde aenwyfen,
daer toe door fieckte ofte andere wettige
ooriàecke genoodtfaeckt ge weeft te zyn,
iùliende diefeive geduyrende fyn abfenüe ,
buyten wettige oorfaeck als voren, geert
betalinge van fyn träStarnent hebben te prætendèr'env ofte 't feivige hem by eenige
"Wegen goet gedaen worden. Ende fullen
de Gecommitteerden van de vordere Colîegîèn haer in defén hebben te reguleren,
m den inhoudt van hare Inftruftie.
XXXIII.
Dat geen Grietfiuyden', Byfitters, ofte
Secretarien ten platten Lande admiffibel
fallen zyn tot:de Magiftrature ofte: VroedIc-hap ia de Steden, ende dat van. gelyck en
-

- -•'-
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geen Burgemccfteren, Schepons, Vroedfchap
ofte Sccietanen u}t de Stolen, tot bcdienmge
der ürieccnycn ende .ü\ fitters Ampttn iulle.ii
toe-ç/latm woiden, ende dæ ge ene, die airede in eenige Migifu.tt, Vîocdfthap, ofte
bedieningen uerGnctemen zyn, ful'en haar
de facto & re ipfai daar af hebben te ontilien*
XXXIV.'-' • "
- Dat geen Coîlegiender'Heeren'Gedeputeerden, 's Hoffs Provinciaal, ende' 's Landts
Reeckcn-Kamer, Fifcaels, Secretarien, ende
andere der fel ver Suppooften , infgelycfcs
eenigh Magiftrature ofte Vroedfçhap fullcn
raogen adminiftreren, ofte ook Ekctcurs weien,- ende die defêîve rede zyn ofte bedienen,
Tullen haar daar van terftont moeten ontlediDat geen ProfeiTor'en ofte, Suppooften van
de Academie, fullen mogen tot eenige Publycque Bedieningen, als.daar zyn Magiftratiùe,
Vroedfçhap, K,erck"ende Arme-Vooghdtfch3p,
Dycx-Vol macht, ende alle. andere vândiergçlycke natuyr, fonder exemptie, toegelaten
-worden, ende foo daar eenige van- foodunige
!Perfoonen mochten bekleedt worden, fullen
•aanftonts moeten opilacn, ende die felve moeten verlaten.
XXXVI.
Dat hér Admiraelfchap van Friefhnut worJf
verklaert vacant ende impetrabil te zyn, aîs
•werdende verftaen niet • cümpatibil f e zvn,
met eenige.hooge Militaire GhaFqe té l.ar.Cx. •

Cƒ
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XXXVII.
Dat de Munfter-Comrnifforifèn mede fulîeö
gecom.mwteert ende ge-authorifeert worden
om te vifiteien de Ammunitie endeProviandrhöyfen, ende daar van by perfecte annotatie
rapport te doen, des dat de Munfter-Commis, furiën haar twee mael 's Jaèrs in de SchanfTen,
welckers toeverficht in defe Provintie reforïeert, lullen moeten begeven op die lydt, als
de Raedt van Staten om de felve te vilîtcren,
aldaer mogen zyn, waer mede dan het Schansmecftcrfchap, ais onnut f«l komen te cefleren,
als mede by proviiïe het Poft-mcefterichap.
XXXV111«
Dat de monfteringe van de Militie, mitsgaders het fluyten ende teeckenen van de Rolîen, voortaan fál worden gedaan in ' t by-wefcn ende præfentie van de Gecommitteerden
uyt de Magirrraee ter plaetfe ende het Gerechte, onder welkers diftriét defelfde Militie is
leggende, ?olgensRefolutievan den 30. Marty 167I'. ''
A XXIX.
Ende om voor te komen j dat in detnonfteriflge geen Frauden werden gepleeghr, ende
în plaets van effecliye Soldatenjgeen PafTevolanten werden toegelaten, is ten hoogften nodigh, dat alle Ritmeefterslende Capitains die
bevonden worden een ofte meerPèrfonen minder onder hare Compagnyen te hebben, alszy
pa de prdre van 't Landt fchuldig zyn, maentJper waâaraent i%t wordéa afgetroe-
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ken foo veel als fy Soldaten te weynigh gçhadt te hebben, bevonden lullen worden.
XL;
Dat een Ritmeefter ende Capitatn, die bei
Wefen kan warden een ofte meerPàflevolanten
ofte blinde namen in deMoniteringegebruickt
te hebben, reë'iyckJ ende tnetter daedt gecasfeert fal worden,, ende daar by verklaert inhabil, om daar nae eenige andere Funófcie tetnoeen bedienen.
*
XLI.
Dat een Perfoon voor Paflêvoiant ende op
een andcr-mans naam doordemonfterii.gcPasferende , Pubîycquelyck gegccflelt endc gebran jmerekt fal werden, ten fy hy nac Toorleefinge van dit articul, door de Commiflàris
van de monftcringc te doen, fyn geweer neer
leyt endc figh felven openbaert.
XLII.
Ende om f e beter de Frauden t'ontdcçfcen,
faî die geene die het felfcîe komt sten te brengen, en te bewyfen, genieten een præmie van
100. Daeîders, by de Ritmecffcers çnde Qlpitains te verbeuren.
XLIII.
Dit na defen ende van nu vooTtáen, de Rit»
meefters ende C-ipitains , füllen weien ende
blyven onthett esde bevrydt van de nieuwejaers expeditien ende andere ongelden, aenwic
het foudc mogen zyn, die by haer aen de Secretarien van de Heeren Gedeputeerden endc
van de Reecken-kamer, ïCommyfen van de
• P l a t t e n , Gîercqüen , Ktmer-booden ofte
•
"
andç.»
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andere die hetoock fouden mogen zyn, mogen worden g'expendeert, invoegen als b.y
'a L-inds Refoluüen van den ^y, Marty 1667.
ende Van dc-n 30. Marty 1672,. breder ftaat vermeit, deweîcke gehouien worden van woordc tot w oor Je alhier g'infcreertendeverftaen,
dat in alle Jee.en punftuelyjç fullcn ende bshooren g'cxcutserc ende nac gekomen te worden , by pœne dat foo ymandt der ftlvcr Se*
crerajien, Com^yftn, Clercquen en Kamerboden ofte andere wie het ook zyn, f'ecnige
Penningen, fchoon by op gemclte Officieren
baer aengepræfenteert wordende voor nieuwejaers expeditie ende andere ongelden, watnaera
die felfjç oock fouJcn mogen hebben, fal hebben genoten, geftraft lal worden met de pœtV-n in de vooriz. Refolutien vernielt, ende dele Ordonnantie Rdbrtnatoir tegens de Contravcnreurs geftatueerr.
-. - . X L I V .
Djt van nu .voortaen, in plaetfe van mindcij.;rige. Militaire Officieren, tot actuele dienft
onbequaetn zynde, by zyn Furftel: Door!?
ue'Hccre Stadhouder, ende de Heeren Gedeputeerden een bequaarn Perfoon fal worden
gcfubftitueert, welcke Gefubftitueerde de
voorfz. Gh^rge fal bedienen, geduyrende des
anderen ffiinjerjarigheyt tot ao. Jaren co nu
pleet, ende "in- middelen tyde genieten alle
iraétamenten, profyten ende emolumenten
uVat toe ftaen4es oock continueren in deielfde
Chirge, indien de Minder-jarige binnen den
*c-oïfz,ft:ydi quaœe te overlyden, acngaen-^
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de weîcke fubftitutie, de Gereformeerde Officieren boven alle andere fulien worden gepræfereert, ende fulîen de Cornetten ende
Faendrighs mogen volftaen met i;8. Jarencotnm pleet,, als voorens, volgens Refblutie van
den 30; Marty 1671.
X.LV.
Dat de Heeren Gedeputeerden inhibitie werde gedaen, om aen niemant quytfcheldinge te
doen van Landfçhaps Penningen, oock geen
hand-fluytinge te doen aen de refpective Ontfangers defer Landfchappe, over het invorderen van des Landfçhaps Penningen ofte Resten. Ende dat d'airede gedane quytfcheldinge,
naeft eenigen tyt herwaerts op 't nieuw wederom fulien worden gerevideert ende g'exami«eert.

XLVI.
Dat de Heei*en Gedeputeerden wordt ver»
boden, cenige Amprcn die rot noch toe niet
bedient zyn gewceft, op nieuw t'inventeren,
oock cenige tra-Sfcamenten t'augmenterenbuyten advys ende confent van de Staten van 't
Landt,.ende fulien de nieuws g'invemècrde
Amptenen vermeerderingen vaniraftamerHea
zedert dènjare 1647. buytcn advj-s, confenc
ende Refolutie van de Heeren Staten voorfz.
bekomen xynde, wederom af-gefchafc ende.^
op d'oude voet gebracht worden.
,.0'-.""-,^ XLVir,
;. .•'-•
/DitjJe.Hperen Gedeputeerden baer fulîen
tooetca: regaleççn.na de Refoludt ofte Regie-;.
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ment van den Jare 1645. op het beroepen
van Paftooren, met d' aenkleve van dien genomen.
XLVIIL
'"Dat de Heerën Gedeputeerden ingener^
hande manieren fullen vermogen hand-fluytinge te doen aen het Hoff van Frieflandt,
fo wel in Crimineeie als Civilefaeken, mits
dat door Commiffkrien werde uytgevonden,
hoe verre het woord Civil ftreckt.
XLIX.
Dat.de Grietfluyden binnen fes Weecîcen naer overlyden van de Secretaris der
Grietenye, geholden fullen zyn uytfcbryvinge aen de Ingefetenen te doen, om drie
Pecfoonen tot het vacerende Secretarifchap
naer ouder gewoonte u.yt te fetten, ende
binnen acht dagen daer na het felfde Ampc
aen een van de genomineerde Perfoonen
(fonder daer van yets te mogen genieten )
vergeven, ofce datby gebreecke van deuyrfchryvin'ge ende vsrgevinge refpeclivelyck
in de voorfz. tydt te doen, d'ingefetenen
fèlfs fulcks te doen g'ooriafc fal zyn, ende
fullen..de.Secretarien derrefpecYive Steden,
in gelycke voegen, als die van de Londen
den Eedt moéten prsfteren aen het Coll?gié der Heeren Gedeputeerden.
L.
Dat de Secretarlen, Notarien, ofte Ontfángèrs van Boelgosderen in de Landen en•ste Steden, voor der fslver On.tfar.gh g«-;
noegl*-
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noeghfame Borge fuUen ftellen, tot conten«
tement van de refpeélive Magiftraten ende
îngefetenen, ende fullen die felve haat
voorts præcife hebben te reguîeeren nae
d'Ordonnantie van defen Lande, op 't ftuck
van verkopinge van roerende ende onroerende goederen , als mede aengaende hare
Vacatien ende falarien g'arrefteert, dat oock
de felve gehouden fullen wefen den Gerechte alle jaren te toonen de quitantien van b«talinge van haer Lieder verfcheenene verkopinge , ende foo wel de parate executie
van 't Laadt onderworpen zynnaer verloop
van drie maenden der verfchyn-dag van
hunne verkopinge, als fy het recht van executie hebben op hunne Kopers, volgens
Articulen , by poene, dat de felven lullen
vervallen in de boete van vyftigh Gout-guidens, fullende voorts haer hebben t'ontlit»
digen van alle Boel-penningen van vervallene Boedek
LI.
Dat alle Grietfluiden gehouden fullen we*
fen, haer compleet getal van AiTeflbren en*8
de Gerechts Pienaers, volgens 's Landts
Ordonnantie yder Grietenye toegelecht„ te
houden.
Lil.
P Dat gheen Grietfluyden fullen inoghesï
inaecken eenigh oroflagh in een Dorp ofte
over de geheele Grietenye, fonder over. roepinge en îoeftemminge van wee ¥oU
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înachten uyryder Dorp, daer toe fpeciaîyck gekooren ende gecommitteerr.
LUI.
Dat de Recht- ende Pronunciatie dagen ,
fo ten platten Lande , als in de Steden ,
na behooren, volgens de Ordonnantie fullen werden gehouden , by arbitrale correctie.
LIV. '
Dat een yder Jus Pro Deo verfoeckende,
't felve voor als nae lal werden vergunt,
des van hunne onvermogentheyt genoeghfae'm geblyck doende.
LV.
Dat oock 's Lands Ordonnantie n effens
d'ordre van procedeeren, Vacatien, Saiarien ende Pœnen &c. fal worden gerefumeert, gerevidsert endegecorrigeert, door
de Gecommitteerden van de Heeren Staten van Frleflandt, der felver Gedeputeerden ende Raden Provintiael.
LVI.
Dat een Perfoon niet meer als een Kerck..vooghdichap fá.1 mogen bedienen, ende
fulck alleen in 't Dorp daer hy .woonachtig is.

Lvri.
Dat naer ouder gewoonte 't vergeven
van alle Grietenyen, Compagnyen foo te
"Voedt als te Paerdt». ende andere ampten
/terdilpofitie vân fijn Furftel: Doorl: Stadtfeouder en de Heeren Gedeputeerden ftaen-

"<fe 3 by hQogh-gedschte Heere Stadt-hou»
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der, ende wel-gemeîte Heeren Gedeputeerden, fullen verblyven, gelyck mede
het vifiteren der Procuratien by Hooghftgedachte Furftel: Doorl; ende het Collegie
der Heeren Gedeputeerden fal worden gedaen.

Lvriï.
Dat voortaen in defe Provintie gebruyckt
ende gehouden fa! worden egale wicht,
elle'ende mate, exempt van Wyn en Bier,
volgens d'Ordonnantie van defen Lande,
ende verfcheyden Refolutien daer op flaend e , ende worden door krachte defes vernietight alle Oclroyen de felve contrarierende, oock gecafTeert ende verboden alle
Wagen te Lande, behalven die van outs ofte veertîgh jaren ende daer over gepreviligeert zyn, de wage van Mackum daer onder begrepen.
LIX.
Dat alle Oélroyen wegens de Zout-kee^
ten verleendt, fullen worden ingetrocken,
ende een yder vry gelaten Zout-keeten te
maecken daar het hem belieft.
LX.
Dat het Collegie ter AdmiraliteyttotHar»
lingen fal worden verfocht om by het overfenden van de Reeckeninge van haren Ontfanger , een dubbeld ván de felfde Reeckeninge ( raeckende d' extraordinaris fubfidlen) aen onfe Provinciaele Reecken-Kamer
te behandigen, op dat de Provintie ken»
iîïfle magh. heb'ben .^vaer toe haer extraor-
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dftiarïs fubfidien zyn geemptoyeert, in coftformiù van 's Lantds Rêiblutie van den 30,
Marty ïó'ji. dat oock de fübfidien ZederC
Anno 1662. gecrocken,. by den Ö'ntfanger
door Reeckenïnge fullenwerden verthoont,
waer toe de Penningen zyn géconverteert,
LXÏ.
Dat aîle Particuliere Ontfaaghers ende
Renterneefters van Grîeterrysn s Steden erfde Dorpen in Vrieflandt, a"ie jaren vaù
hunne adminiftratie fullen doen Reecken»
fchap ende reliqúa aen hare refpecdve Committenten.
LX I I .
Dat op cTaenftaende Landts-dagh tot geruft-fte.linge van de Gemeente, gekooren
fullen worden u'yt yder Goo, twee Extraördinaris Gecommitteerden, tot het revideeren van 's Landt» Reeckeningen van
eenige jaren herwaarts} ten eynde moge
gebiyeken waer toe des ïuandts Penningen
g'employeert, ende of uyt de feite oock
eenige qualyck geconvêrteert zyn , ende
by fbo verre ymandt van de Regeeringe bevonden mochte worden eenige Penningen
ónder ilgh te hebben, ofte cot zyn privé
profyt g'employeert-, daer over na rigeuf
van rechte faî moeten worden geftrafc ,* HelFende to.t een preewmm voor allen ende een,
†i?5?e!yck, die foodanige mifafen kan aenwyieir, de fárnma van hon,derc Goode Fries»
fche Ryders9 ende dat de naern van de aen-ïrenger'dasr eû''bóVe|j M werdea gefeere^erii
'-'•••
"
XLIH,
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Dat d'Ontfangers Generaels alle haîf-ja*
ren, binnen den tyt van drie Maenden na
de refpecTúve, verfehyn-dagen s van May en
Alkrheyligen gehouden fullen wefen haet
Reecken'inge van Omfangh; ende uytgave
over te geven, aen de Reecken-kamer de».
fef Provintie, fond«r in de felve ondeE
Uytgave te brengen, als van Ordonnantîen
geregiftreert in 't felfde haif jaer,-op datgeblyeken magh van de ftaét van 's Lan-dtr
Gomptoiren, gevende alle veemen dagea
aen de GedeputeeTdÊn ende Reeeken-ka?
met pertinente ilaet van de ingekomeoe
ende uytgegévene Penningen, met de res*
îen onbetaeit ftaende, volgens. haerLnyder
InÖruótie., waer na zy baervorders fullen
hebben îe reguleeren by caiTsöe. van h-ger
Ampt.
....
...-.;
l , \ ï V.
Dat de refpeóHv J Ontfarsgers ende Rentemeeltere, vafi Grietenyen ende Stedeö s
na gedane fornrna-tie volgensfeilignatievan
de Ontfangers Generaal, defcr Provintie de
betalinge gen de Schryvers effeétive ende
promptelyck fullen hebben te doen mes
reften ofte met geldt, gehck oóck^e Dorps
ontfangers daer rrede fullen n*eg-cn volftaea, mits dat de reden niet oud-er fuljea
zyn als het loopende jaer, bwnen weldren
tyt zy gehoudci. fullen zyn de ftlvd in te
«brderep, ohc an; de Gene*al<? Grietepyq'

Wumkes.nl

»

B. P O I N C T E N van 1673,
ofte Stadts ontfangers over te leveren, ofte ielfs daer voor betalen.
LXV. .
Dat de Heeren Gedeputeerden , Grietsluiden , Magiftraten , Gerechten ende hunne
Suppooftengeholden fullen zyn, effective in
gelde te betalen de volle Impoikien ende Accyfen, conform de Lvften van Verpachtingé.
LX VI.
Dat oock alle Pachters Volkomentlyck
van de Heeren Gedeputeerde Grietfluyden ,
Magiftraten, Gerechten ende hunne Suppaoften volgens de Lyften van verpachtinte den volkn Import 'fullen vorderen, foo
wel als van Particuliere Ingefetenen, fonder daer over met de felvige eenige compoutie te maecken, ofte aen hun Lnyden
eenigû gratie , remis ofte quyt-fcheldinge
te mogen doen.
LXVIL
Dat geen Gedeputeerde, Grietiîuyden,
Magiftraten, Gerechten ende hunne Suppooften, Ontfangers ofiu Collecteurs, di»
re etc ofindereftè, mediatè of immediatè, fuî-'
len mogen participeren, aen eenige Verpachtingevan lmpofitien in Landen of Steden , by pcene van infamie.
LX VI IJ.
Dat van nu voortaen alle Verpachtingen, welcke by. Gaerleggingen in de Grieî'enyën énde Steden worden gedaen , niet
meer als eens 's Jaers fullen gefchieden ,
^'der in fijne Gaerlegginge, volgens ouder
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gewoonte, ende In fulcks het Gemael vooî
een Ja$r aldaer Verpacht worden. *
. LXIX.
::•-:
*Dat de Rente-meefter van de Domeynen
defèr Provintie fal morden gelaftight, om
mede op 't Landtfchaps-huys te doen iîjis
Verpachtinge van de Accyfen.
LXX.
Dat d'ïngefetenen ftn ten platten Lande
als in de Steden gehouden lullen wefèn,
by haer eygen Meulens, in hare refpeclive Grietenyen, of Gaerlegginge te laten malen, by pœne van 25. Gouden Frieffe Ryders op yder Sack,- ende dat dan alle Meulens ten platten Lande, dewelcke geenvyf
hondert Guldens in 't Jaer van den Impoft
konnen op-brengen, defaïïo worden gedemolieert, ende wegh gebroocken, fonder
eenig onderfcheyt: als mede dat geen Meulenaers te gelyck Backers fullen mogen zyn r
uytgenomen in die Plaetfen, die fes, fe»
ven-, ende meerder uyren van de naefte
Stadt gelegen zyn, door dien aldaer fonder
merckelycke ondienft ende nadeel van de
ïngefetenen, fulcks niet anders en kan worden gëpraótifeert, welcke Molens nader by
Placcaet fullen worden gefpecifkeert ende
uytgedruckt: en fullen de Molenaers gehouden zyn een Eynfer te houden in de
Molen van het felve, dat fy ontfangen hebben wederom te leveren.
LXXL
Da& de Commiflien ende Gages van âê
D 3
viejf
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yier extraordiiîaris Staten Generaal . itiîîen
komen te cefleren, ende op té hou4en meç
«ten laeften Apri! Anno 1673.
i: ,• -••,

•

Lxxn.

.

Dat âe Schryverfchappen van na voortaen/uilen komen uyc te fterven, ende nie*
mandt fal ondertufîchen meer als eer. Schryverfchäp op fyn naem 3 ofte in fyn Familie
mogen; faebben, voorts dat gheen Suppôoften van het Colîégie der Heeren Gedepn?
ceerden, Ciercqaen der Generale Ontfangers, ende geneealyck alle die geene-, deWeïckeeejnige maniement van 't Laudsfchaps
Penningen hebben , eenigh êchryverfchap
lullen moge'n hebben ofte bedienen , toe
•welcken eynde een pertinent Regifter van
aîfe de Schryvers fal gorden overgelevert,
ende diefelvc Schryvers belaft, haer binnen
fes We-ecken gefurnentlyck in Perfoon vooç
de Heeren Gedeputeerden in te fteUen.
LXXIII.
Dat het Holtphefers ende Pluym-Graefîfchap, van nu voortaen tot «ïefnage van 'e
Landt iàl komen te ceiTeren, ende waergeRomen worden by de refped]:ive Grietfluyden ende Magifirsten, doch dat den tegenwóordigen Hokphefter fal toe-gelecht wor?
den, gelyck gedaen wordt by defen, een
oude ordinaris Compagnie te Voet, wslcke áooz een Subftituyt Capiteyn, geduy-,
rende fyn minder-jarigheyt fal worden be?
kleedt, te nomineren by de Meere Scad»
folder , epdg $t Heeren, Qede|3g{e.frde ,
V,",,/

:„;
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inits uyt-kerende aen de gewefene Helb
tihefter acht hondert Gulden Jaerlycks.

• Lxxrv.

'•-...

Dat d'Ontfangers Generaels defer Pro-.
vtntie, fullea moeten uyt-fterven van vier9
op twee. •
LXXV.
Aîfoo het Lands-Advoeaetfchap wortgeoofde^lt een onnut Arapt „ ende vacant te
zyn, foo wort tot rnefaage van 'tLand van
nu af het îelve gehouden voor gemortificeeïtj ende wordt de Procureur Gfenera#I
gelaft, diefëlve bedieninge, conform fya
Commjffie, waer te nemen.
LXXVIi
Dat 'het Bfcafels-Ampt van het Cdîegt»
dfer Heeren Gedeputeerden•-, mee de dood
van d«n tegenwoordige Fifcael, fal komen
te celTeren, ende deffelfs traótament van;
nu veoröaen worden gereduceert, tot vier
hondert Caroli Guldens, Tonder dátdefêlve
daer te boven declaratien van vacatian ofte reys-geldea fullen werden gevalide-ere.
LXXVII.
Dat als onnut werden af-gefchaft 'aLaadfs'
Hiftory'Schryver, uytde.in.ge van Bode-loonen, Medicus van het Block- ande Tuchthays, des Landfchaps Opefateur, Leed>
fc.tr.er. ende des Landfcheps Bouw-jneefler,,
i.tem Landfchaps Land-meter eode Hard»
houwer, vermits alle ^andfchaps-Wexûken
door Commifl'a.rien uyt de Heeren Gedeputeerden , açn de MirJ.t-myneöde fullea wof«
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L XX VIII.
Dat de Keur-mecfters ende Ordonnantie
op 't PoincT: van Springh-hinghften, werden
af-gefchaft ende gederogeert.
LXXIX.
Dat de tegenwoordige Tucht-huys-Mee*
fter, met de Secretaris, Vooghden ende
Moeders van dien , fullen worden af-gefchaft, ende de admimftratie van het felve Huys wederom geregnleert na d'eerfte
înftellinge, ofte nae 'c exempel van de Regeringe der Tucht-huyfen in Hollandc door
Commiflarien.
LXXX.
• Alle Alumnen die binnen de vyf Jaren
hare Srudien niet konnen abfolveren, fullen
hare Perïfien werden ontfeght, gelyck oock
den geenen, die faper numerair ende boven
het getai van een-en-veertigh zyn , ofte
vrye Burfa hebben.

Lxxxr.
Dat voorts fullen werden af-gefchaft alle
declaratien van fchoon-maecken, van Land»
fchaps-huyfen , buyten Ipecïale ordre van
de refpective Collegien gedaen, voorts alle
Turff, Holt, KeerfTen. ende Toertfen aeit
de Heeren Gecommitteerden in 't Mindergetal, Gedeputeerde Staten, Reecken-meeilers ende der felver Suppooften, buyten
de refpeélive Collegien uyt-gedeelt, des
dat haer een redelyck æquivalent daer tegens fái v/erden toegeîeght.
>

-J,
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tïet Kryghs-Gercchte a i deffelfs Süppoöi
ftcn, Tullen geen meer traéfounentenendeemoîumenren voortaen mogen genieten, als defe
Provir.tie op den Staet van Oorlogh wortgoedî
gcdaen.
LXXXÎII.
Dat de Lyfie van Appoimfteeïde fat worden
gerevideert j ende daer afgenomen allediegcen e , die geen effeclrive dienft aen het Lande
hebben gedaen; ende die tegonwoordigh in
leven zyn, Tullen aen de Heere prssfiderende
van 't Collegie hebben in te leveren judiciele
acta de vita.
LXXXIV,
Den 24. ende 4Z. Aiticulen van dcRemonitrantie van Leeuwarden , Tpreeckende vari
Faulcs, roveryen ende andere inföleniien by
's Landts Militie in 't Leger ende elders aen
de Ingeiètenen ende der felver goederen ge*
pleeght, mitsgaders van de rcduólie van dd
Militie in den jare i67Z.aengenomen, gelyck
oock het affchaffen van de Keur-meefters van
Göudt ende Silver in het 51. Articul ván de
Reforriiatie by de Heeren van Snecck opgeftelt, worden gelaten tot difpofitie ende Reformatie van de Ed. Mog. Heeren Staten van
': Landt*
LXXXV.
Dat alle die? geene diein't Collegie der Hee-.
ren Gedeputeerden, of eenigh ander daer eed
vereyfcht wert j geadmitteert worden, niet
feilen mogen volftaen met belofte der onder".
p ƒ
•háár
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îiqoi'iinge van de Inftru&ie, voor foo veel die
îegenwoord.igh in Practycque i s , rnaer fôo
. ende aîs die fclve leyt, ende die felve lnftrucîie. punótuelyck ende in alles te achter volgen s
«des dat d'Inftructie fal werden gerevideert ende vernieuwt.
LXXXVI. .
Dat tot voorkominge van het fchadelyk ende per.-itieus Ampt verkoopen alle Heercn
Volmachten, Gedeputeerde ende Officiers in
alle andere Hoge ende Lage Collcgien, by
net aenvaerden haerder Ampten cnby hetcontinueren ofte afgaen van dien,den Solemneler.
Ecdt fullcn doen, dat zy niets voor het bekome-i hunner Aroptcn hebben genooten ende
ontfangen, ofte oock genieten ofte ontfangen
lullen, 't zy door overdrachte ofte verwiîîèlinge van Schryver-fchappcn door pafîèren of
.ka0l-ren..van obligatien, tellen ofte leenen van
'geldt, ofte Ceffie van Traétamenten, directe
of indirecte, ofte door andere manieren ofte
practyequen daer na fmakendc,foo aîs het fclve foude konnen werden bedacht; By pœoc
van inhabiliteyt en infamie, ende de vorderc
ftraffè in de Reiblutie van den Jare 16*47. c n "
de vervolgende verhaelt, als mede volgens de
Keyferlycke rechten naer eyfch ende gelegent--*
heydt van faecken.
LXXXVII.
Dat oock nae defsn der Ampt-verkoopers
Erfgenamen wegens vooifi. delicten en eontravemien convenibel fullen zyn, voor lbo
veel !y door de felve verryekt ïnogen wefen.
LXXXVlilf
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LXXXVIH.
Dat ytmndteen Ampt gekocht hebbende J
felfs fa! bevryt worden van de ftraffen tegens
de koopers van Ampten ge'árrefteert, ooclt
gedifpenfcert ende ontilagen van zyn gedane
Eedc, zyn geldt wederom bekomen ende het
Ampt behouden, by aldien hy de Verkoper
van het felve Ampt kan cönvinceeren van Amprverkoperyc, ende fil aen andere aenbrengers
tot een frosmium werden gegeven een derdemrt- van de Breuckcn, die daer op volgens
Refolutie van den Lande ende Key£r!ycke
Wfiîten geftelt zyn, fullendc die twee reftcerende darde parten geconverteert worden tot
profyt van de Heerlyckheydt defer Landtfchappe.
LXXXIX.
Dat ook alle Perfoonen op deweîckeeeniglt
Ampt wort geconfereerr, den Eed van fàyveringc in de rdpeftive Hoge ende Lagp Colleg.en complectlvck vergadert, in handen van
de Præfident fullen doen, op hel: Formulier
hier n-i geinfereert.

XC.
Ende op dat in het toekomende alle contraventien van defe Ordonnantie ende Reglement
Reformatoir mogen worden voor-gelîoomen,
Cx) is g'ordonnccrt ende geftatuëert, gelyck
g'ordonneert ende pcftaruc'ert wordt by defen,
dat alle jaren in 't Formulier der Procuratien
van de gecne die ten Lants-dagc fullen gaen,
fil worden gcinf.reerr, dat de Volmachten,
Úäc Ordonnantie en je Reglement Reformatoir
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«oir niet fullen mogen renverfeeren, vcrnietigen ofte veranderen in eenige Poin&en ende
iirticulen, dan Heylighïyck ende volkomentv
îyck fullen onderhouden ende doen onderhouden, ten zy by getreen advys van de ftroentïyeke Heeren Staten mer exigentie van faecken tot 's.Lands-dienft: nader foude worden
gerefolveert.
XCI.
Waer van, op dat alle Ingefètenen kennïfie
mogen hebben dat defl- Ordonnantie ende Reglemente, al om me worde gcpubliceert dae'r
ende föo men hier te Lande Publicatie gewoon
is te doen..
XCII.
Ordonneerende voorts den Procureur Ge*
nerael defêr Lándtfchappe, tegers alfulcke
Coritraventeurs te Procederen in conformite
ván deie Wetten, fonder eenige conniventie
Ê'nde aenfien van Perfoonen, by caflatie van
fyn Amptj ende de proceduren «on obftantibm
Feriis, binnen den tyc van een half jaer in ftaet
van wyfen te brengen.
XC I I L
Dat de vooren gemelte Procureur Gcnerael,
alle Contraventicn van defc Ordonnantie Reformatoir, of eenigh Artjcurvan dien voorgekomen zynde, van ftonden aen den Hove
van Vriefiand fal motten Communiceeren ende openbaren , forrJer onder hein de ièlve ts
mogen behouden ofte verfwygen, op dat by
den Hove daer op, als dan foodanigh mach
?/L-rJen gedifponeert, als bevonden fa! wor.
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XCIV.
Tot meerder voor-kominge van alîe contra»
yentien yan defé Ordonnantie ende Reglement
Reformatoir, ofeenigh Articuî van dien, die
hiernamaels daer tegcns gcpleeght mogen wor \
den, is g'ordonneert dat de Contraventeurs
fullen vervallen in een boete van hondertGou»
den Frieflche Ryders, ten profyte van dê
Heerlyckheydt.
KCV,
Dat allé Volmachten ten Lands-dage, mfts*
gaders alle Collegien 9 gehouden fullen weien,
defe Articulen te Vertekenen, ende te verklaren, defelve na haer uytterfte vermogen te
fullen onderhouden, ende doen onderhouden.
XCVI.
Dat voorts alle Officieren fbo buyten aîs
binnen Landiç geccaamitteertofte tot eenige
Ampten yerkooren, het zy Politycque ofte
Militair den behoorlycken Eedt van iuyveriflr
ge fullen hebben te doéhj, dat zy ván 't ïèlve
Ampt te bekomen s directe ofte indirecte,1
door haer felven ofte ymandt anders van harent wegen, geen geîdt ofte gaven by Keylêrlyckë rechten, ende Refolutie van den Jare i66z. verboden, gegeven hebben ofte geven fullen, ende fullen desgeîycx den feîven;
Eedt oock doen de Collateuren van de feive
Ampten, d^er toe vçrfocht zynde? feggeod^
êfeerop
§90 w^srljck^ heîge my Goât Almmhtigkï
£CVIEj
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XCVIï.
Ende op dat de memorie ende geheugeniffe
van alle de gepaffeerde onluften,diiTentien ende murmuratien tuflehen de Regenten van de
een ofte ander party te eenemael mogen worden weghgenoomen ende uytgewifcht, dat by
de Heeren Staten , beneffens de Approbatie
van defe Ordonnantie ende Reglement Refornjatoir fal worden gearrefteert, ende vervolgens gepubliceert eçn Placcaet van Amneftie,
.ysrgevinge, oock obolitie van alle het gepasIcerde in optima Farma.

Aldus gtdecideeyt mie uytgefprooc^en op
heden den vyftienden Marty 1673.
HENRÏCK. CASIMYR, Princfe de Nafiàu.
J. van Goflinga.
A. P. van JongeftaL
JL Loîckes Suyderbaen.'

Al*
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B. P O I N C T E N van 1675:

AUmgerefolveert op H Landtfihap-Brnpl
den negemiends Martj

1675.

WESTER-GOO.

Mevaldumadeel.
Edz. thoe Groveftins,
Franeqtterad*el.
J. van Goflinga.
J. Brunia.
BarradeeL
Agge van Sixma,
Sibrant van Wigara.
Baerderadeel.
H. van Epema.
Hinnaerdtradeel.
Oene van Groveftins s

Dirck de Horn.

''S T E
Leeuwarden.
5. A, Haeckma,
DirckGerrits Riedtfaaa.
1 Bolswart.
Anne Heerckes,
Regnerus Bruynfîna.
Franeker,
Paulus Jacob vanGemmenigh,
Idzard van Geroldftna.
Sneeck.
Anne Jellerts Ljjollema
S. Heemftra.
DochimJ. Lolkes Suydcrbaen,
R. Jiblis.
Harlîngen.
Harmen Synes Nauca,

WonferadteL:
D. Höytinga.

F

Wr&britfemieel.
WopkeRiencks Popsa*
Hemnhmer- Oldefbsrt,
T . van Aylva.
Wybreu CorneSis.
'* Bildt.
W , van Haren.
A. Wyngaerden»

D EN.
Wytfe MichieîSs
Auguftinus Pietera,
Stavore®,
B, Binckes,
Douwe Leyns,
Sloten.
JanAmama,
N . Donia,
Worhum,
A. Offerman, .,
Wybr, Tymens Paiueu
Tîfi.
S. ran Rifpens,
Gcrb. Siercks M o n f n ^
Hindehftm
Anne Tymens,
Foppe Arents»
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B. POINCTEN vän i6f%.
Edele, Mogende Heeren.

D

E aenwefende Gecommitteerde uyt Ooftergoo ende Zevenwolden verklaren,
dat alle Pointten Reformatoir alhier ter
neder gcftelt ende voorgelefen, gearrefteert zyn
toet een gemeen concent ende bewillirigë, dîenavolgens de felve te approberen, Jîebbende alleen
op het &3 Articul géreférveett hei, welbehagen vaU
de Meeren húnne Committenten. Ende dàeromme
fiiet de felve gereken* # vermidtó de Heeren Ge-*
committeerde van de Steden fwarigheyt maeckleen fulex te laten aen-tekencn.
De fubitontie van 't felve Articul beftaet daer
£h, dat de Grîetfluyden alle te famen worderi
voor altoos geexcludeert uyt het Gedeputeerde
Staetfchap defer Provintie s En hebben gemeynt
daer in een onredelykheyt te refideeren ^ dat die
felve van flimmer conditie fouden weferi als yesnant van de gcringhfte Ingefetencn, by foo verre die felve verklaert wierden niet eligibel te we»
fen i ende dat fulex ftreckte tot quetfinge der
felver eer^ naem ende faem, dat echter omme
beter ordre fy wel te vreden Waren, te verkla-*
yen $ dat de famentlycke Grîetfluyden admiffibel
fouden wefen tot de binnen Ampten, ende exeludecrt van alle Ampten in 'sGravenhage, vermits defelve als dan bequamer koftnen vaceren
îot dienft der Ingefetenen.
Ofte
Dat altoos geobferveert wîerde, dat een Edelgnan ofte Grietman uyt yder Goo wierde verkooren,beneftens een Eygen-erfde,füllcndeGrietîluyden gerekent worden altoos ratione Officia
âls Edeleri, ende alfoo geen twee Grîetfluyden
te gelyck uyt een Goo geeligcert tot Gedeputeerde Staet 'defer Provintie. Waer op de felve
foesadvys van hare principalen feilen afwachten
snáe
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n. P O I N C T E N van 1673,
ende daeromfne de lelve Aîticulen Reformateur
niec geteeckent, die anders met eenparîghe^c
fyn geconcludeert, waer af fy by delen Ü Ed:
Mog: kenniiîe hebben willen geven, om by de
befoignes te werden gevoeght. In kenniffe OUIe handen, A û u m den 16. Marty i6y$.
T. van Aylva.
D B. van Sc,heltir>£&.
I. uAfi Sminîa.

Voor O O S T E R G O O,
Dtmtumadeeï.
'TietjercèfleradesL
Smallingerlandi,
ldderderadeel.
RaUM>erderaèex%,

L eeuvjarderodecl.
Fe rwerdcradeel.
Wefl-Dotigerdeel,
O o/i- Dcngerdeel.
£ollnmeriandt.
A(bt-Carfpeles.

Voor de Z E V E N-W O L O E N .
VyUmgeraâeel.
Otto Conidis.
Attghw'ierden.
Doniawarftal.
Haskerlandt.
A. van Vierficn.
Schoterlandf.
D.*B. van Scheltinga.
\V. van der Vecht".'

Lemfîerlandt.
T. Tan Andring*
Claes Sycks.
Gacjierlandt.

P. D. Colde.

Qpfterlaxdt.
Öolt-Stellinghwsrf.
L. Lycklema à Nveholt.
Weft-Stellinghwerf. '

D

Us verre de faecken gebracht zynde,

fonder dat wydervervolgh ende vercekeninge gefchiede, hoewel de Heeren van
de Steden', foo door haer Minder-getal, als andere Gecommitteerden, verfcheyden interative
yerfoeclcmde a/§.noianinge hebben gedaen; Sulckf

. '.

*Ë
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das

# P O I N C T E N ván 1673.
dat het fchecn de Reformatoire Poinclen by fiâ
ftilftant te krijgen, daer by confiderendcd' Hccren van de Steden, dat d' Landts-dag met goede
ordre kon Je werden geeynciight, hebben d'Hee^
ren van de Steden goed'rgevonden fijn Furftel:
Doorl: Prins Hendrick Caf.mier: Mitfgaders d'Ed.
Mog: Meere AUard Pieter van Jorgcftal, Præfident
ende eerfte Raedt van defe Hove te verfoecken,
©mme præfent te zijn 't gene de Meeren van de
Steden, als noch voor de eyntlijcke mael nopen»
de ReformatoireFoincïen hadden voor te dragen r
wacr toe meer-gcmclte Hcere Jongeftal van de
famendyeke Meeren van de Steden abfoluyt Iafi
hadde ontfangen, met by voegingc_ in easvan naJatigheyt, ende wydeuc tergiveriatie van Verteeckeninge, da er over van wegen de Steden te
protefteren, ende iuyt de Prop©fitie, Verfoeek
ende refpeeïive Froteftatie, na verleende Audiëntie in 't Minder-getal, op den 4. Aprillis xéjp
sae Noen gedaen, als votght:

Edele Mogende Hemwi
' t T-fKeft U Ed.Mog. gelieft, volgens Re^
•STJL folutie van den 7. Marty laeft leden,
de noch openftaende differentiale Poincfcen van
Reformatie, te ftelkn ter dicifîe ende uyt*
fpraeck van fyn Vorftei: Doorb de Heere
Siadthouder ,mitsgaders van deHeeren Tjaerd
van Aylva uyt Ooftergoo, Johan van Goflinga uyt Wcftergoo, jetfo van Soiinia ende in
des felfs abfentic, Daniël de Blocq van Schefïinga uyt de Seven-wolden, mitsj^ders twee
H'.eren by fyn Vorftei: Doorî: îe nomineras
wegens de Steden, onder belofte van waerden
«nde voor gc^rrcitecn; ie houden, ^ gunt inde»
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jr. P 0 1 N G T E N van i€ 7 ^.
âekn by hoogh-gedachte Hecre Stadthouder
cîide wclgcmelte Heeren lal worden gedaca
ende siytgefpfôocfcefi..
£,déi'
Mogmit'Heeren:
*f Is p i «MM rent drie weeeken geleden, dat in
àéte tTergaderinge daer van de uytfpraeçke is
gedaen, £nde of wel fyn Vorfte!;- Doôri:. uyt
wiens naem ick hier mede fpreecke , ende de
Heeren Staten van de Steden hadden verwacht
dat U Ed: Mog: de ielve by Refolntie ibuckïii
hebben geapprobeert, gelaudeert, ende hooft
voor hooft rertceckencn; lbo vernenicn fyn Vorftcl: Doorl: ende de Heeren van de Steden met
Leetwcfen , dat by de Heeren van Ooftergoo
niemant, ende eenîge weynige van de Heeren
van de Sevcn-wolden de verteyekeninge is gedaen , tot groot ongenoegen van de Ingefetencn
van defe Provintie. Ovcrfulcfcs hebben de Heeren van de Steden niet konen ledigh ftaen U T.dt
Mog: 't felve voor te úngen, ende met een feor
jgedienftelyck te verfoecken „ dat het derfeJver
gpede geliefte mochte ?yn promnte qrdre te /rellen , ende die voorfieninge te doen, dat de do»
fectieufe Leden van Ooitergoo ende de Sevenwolden daar toe mogen werden gehouden, by
onverwachte ontftentenifTe van fulks, foo moeten de Heeren Staten van de Steden protefteren.
voor Godt ende de Gemeente, dat fy onfchul~
digh willen zyn ende blyven van alle onheylen
die daer uyt fouden mogen komen te ontftaen»
ende dat fy genootiacckt fulieii weCen om dit
haer verfoek ende refpective proteftatie de Ge*
îiiiecste door den druck bekent te maeckerv.

•f-.inA

•f-j*
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». F O I N C T E N van 1673. *

E

Y T P" A r

T

Uyt het Refolutie-Boeckder
Heeren Volmachten van de
Steden, T~\Ë Heeren .Volmachten van de Stc**—r'de'n, Staets-gewyiè ten Landts-dage vergadert 3 hebben ^ocdr-gevonden
te committeren , fulcks doende rnitsdefen d' Heeren Regnerus van Bruynfma
ende Abrahamus Offerman, cmme de
Foincten Reformateur na te ficn, ende
tegens de minute daer afzynde, te confe reren, ende voorts fulcks gedaen, defel vé Reformatoire Poïnclren,, met het
gene daer toe fpecTreert, uyt de naem
yan de Steden te doen drucken, belovende te ;.îpprobeerca ves ende 't gwnt
in. defen by haer Ed. fal worden gedaen.
Aclumden 5. Ap-il 1673, ^ ' a s veî 'teeckent 'Wytfe Michieh. 'Ier Ordonnantie
yari haer JMI: Mog: /. ÖC Schepper.
Accordeert met de Principale, ƒ«
ketttnjje van ray

1. de S C H E P P E R ,
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B,EKE.NDMAKINGE
EXTRACT RESOLUTIE
der Edele Mogende Heerem
Staaten van Friesland.

DE Staaten van Vrieslandt-

by refumptie nader gedelibereert
hebbende op het voorftel by de Gecommitteerden van de Ingefeetenen van het
Quartier ván de Sevenwonden op deezen dag aan Hun Ed. Mog, afzonder]yk overgeleverts hebben goedgevonden en verftaan s het zelve voorftel te
accepterenen goed te keurenj mits dat
Zyn Hoogheit daaromtrent een nader
Reglement zal gelieven te formeren,
waar aan Hun Ed. Mog. zich by defen
onderwerpen.

Aldus gedaan op het Landfchapshuis binnen Leeuwarden des
çjunyi748.
Accordeert met voorfchrfcven Regifl.eJ'
der Refolutien.
In3 kennilîè van tny
s Lands Secretaris

Jé. v. SMI-NIA;
ü 3

P01NC-'
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POINGTEN
By de Gecommitteerden uit het Quar»
tier van de Sevenwouden, op den f Junjc
2748. nevens de Gecommitteerden uit de
drie andere Quartieren in de groote
Kerk binnen Leeuwarden vergadert.
affonderlyk aan de Edele Mogende Hecren Staten van Vrieslandr overgegeven, en

De E L U C I D A T I E N
O p den iz, en t j . daar aan volgends
by de Gccofi;HMti:erJ..n uit het fc lvt Quartier der Scvcn-Wcudcn, op de Stads DoeJe binnen Leeuwarden vergadert, over
bovengemelde Poinéfcen nader aan
HUQ Edele Mogentheden ingegeven, alsmede

t A 1 K AL á
T a n de Refolutie by de Edele Mog.
Heèren Staaten hier over den 14. daar
^aiî ifolgende genomen.

Edele Mogeade Heeren.

D

E Ingefeeten van de Seeven Wouden
vertooneq met diep reipecl navolgende Poinüeo*
Da£
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Dat Zyn Boorlugtige Hoogheid denHee»
rë Prins van Orange en Nafîàu &c. &c. &£.
zoo we! in de Vrouwelyke Sexe als ïn de
Manlyke tot Erfftadhouder &c. van U Ed.
Mog/mag werden verklaard, op dezelve
maniere, als in de andere Provintien i$
gefchied ,
Dat alle Lands Pagten, voor aîtoosïnîîeiî
ophouden, en nooit weer gefchieden,' dit
èenige á! te hoog ftáandé dropten f ördeste»
ïyk in Tralïerfrerit mogen vermindert woé
den,
Dat de Godtsdienfl mag gemainteneerü
werden ingevolge 'j Lands Orderrantie,
Jhet aplicatie zoo al» na tyts omfbmdîgheid
fal vereift worden.
Dat 't verkiezes der Predikanten, zâ
ftaan en gedaan worden van de Leedemaîen der Gemeente,mits de Kerkenraad heî
î)rie tal eerfl zullen maken,
Dat de verkiezinge der Schoolnieefters
zal of moet gedaan worden van yder StadDorp of Plaats, mits Winters, en Somers
School houdende 5 met een Traâement
naar dat elk zyn revenuen zyn.
Dat de verkiezinge van Byzïtteri, zal
gefchieden door alle Ingezeeten van de
Grietenie na meerderheid van ftemfnen uil
drie perzonen te npmineeren, zonder da*
de Grietman iets in zaî te zeggen hebben,
en zulks zal gefchieden, van de Dörprejf
ters Plaatzen, die yder in zyn Dorp woon»
agtjg zal moeten zyn, en zal à§ vérJtiezïlï»
E 4
ge»
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ge* .äanna meerder van ftemmen njoetefi
worden goedgekeurd van 't Dorp.
De Secretarifen van de Grieteniën, zal
In de Grieteniën moeten wonen, en zoo
dikwils als die Vacant word, door de Ingezeeten der Dorpen een Nieuwe worden
verkoren, na meerderheid van Hemmen
worden goedgekeurt, mits uit dezelve
iGrîetenie.
Dat by't Invorderen van de $oae- pending ten minften vier perzonen, uit yder
Grieteaie zullen verfchynen die beneffens *ç
Geregte, de ontvangene penningen zullen
nazien.
Dat de îngezeeten van alle Grieteniën
de vryheîd zullen hebben, om twee perzonen in de Grietanie te verkiezen die beneffens de Grietman op de Landsdag zullen
gaan.
Dat .de Grietman aîle Jaren een nette
îteekening zal moeteu doen, om de omflag
boven 's Lands Floreen, en zulks van dien
tyt af, dat hy Grietman geweeft; is voos
iwee Gevolmagtîgden uyt yder Dorp.
Dat alle Boeten en Breuken in de Griete*
piè'n vallende, de Fifcaal daar van de derdepart zal genieten, en de overige twee
dardeparten daar de breukvallige perzoon
woond, in dat Dorp.
Dat alle overtollige Ampten en Bedienh>
'gen en inzonderheid alle Schryverfchappen
behoorden te werden vernietigt, mits herftellende het Equivalent»

mt
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Dat de Kerkvoogden alle twee Jaren reei
keninge zullen moeten doen, aan de Ingezeeren van haar Dorp, als wanneer dan
ook wederom twee in haar Plaatze zullen
worden gellek, en zal den Grietman van,
de te doenen reekening geen voordeel hebben , mits geen Grietman Kerkvoogd.
Dat alle Paftorie inkomften, tot agthonden Car. güid. incluis aan hun Predikant
zullen komen, en al waar meer is zal komen tot profyt van 't Dorp.
Dat de grote Proceduiren, dîe op bewys
zyn geweefen, of worden geweeftn, binnen een Jaar na de aanfpraak, en pleidoiea
of Proceffen die niet op bewys worden bewcefen binnen een half Jaar, na de,aanfl:elÜDge, by alle Hooge en Lage Geregtea
deezcr Proviatie zullen moeten werden afgedaan.
Dat alle penningen by den Hove, Ne»
derregters, CommifTarien van dien , als anderfints gecortfigneert worden, fullen moeten worden uitgetelt binnen een vierendeel'
Jaars na dat Sententie gevallen is s of partien geaccordeert zyn.
Dat de Secretarien, of ander bolders van
Boelgoeden, en Verkopingen verpligt zullen moeten om binnen een vierendeel 's Jaars
na 4e verfchyn dag prompte betaÜnge te
doen en langer ftaande daar van te betalen
vyf Car. guld. in 't Jaar ten 'honderts ea
£00advenant te reekenen tot Intres.
Du de Weegen, Paden en Dyfcen, ca
E 5
Water»
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Wátfcrlöffingen gefchouwd fulfen worden
door Gecommitteerden uit yder plaats, en de
breukvaîlige geen boete, maar op haar koften
befteed worden.
Dat alle de geene àie 's Larrds geld onregtraatig gecrokken hebben, verpligt zullen zyn
wanneer fulks beweefen word, en dan na behoren worden geftraft.
. Dat 't Generale Ontvang verdeelt zal worden, over de geheeîe Grîetenïe, engegeeven
aan zoo veel perfonen nodig fullen oordeelerr,
mits dat 3 a 4 Dorpen een fullen hebben, dog
dat de Ingefeeten defelve fullen kiefen, dat de
©verfchotene Floreeo aan yder Dorp zullen
fceerên.
Dat de Dykgraven en Gedeputeerden zuîîen vernietigt en op nieuws verkoren werden
door de Ingefeeten, mits te vreeden zynde
met het Traktement dat dan geordeneert word
door de Ingefeeten.
• Das de itemmen niet op 't Horh-Leeger
maar op de geheele Zate zal! worden gelegt,
dog dat die itemmen , in 't kiefen Tan een
Grietman geen kragt zullen hebben, voor
zig zelven of zyn kinders , insgelyks dat \
foo genoemde Almanak, onder de Grietslieden gemaakt zal vernietigt worden, dat alle
boftiliteiten zal vergeeven en vergeeten worden, in defen tyts omftandigheden gepleegd
als meede dat de Sluikers zal los gelaten worden, en voor 'c overige alles gereguleerd mag
werden na de oude Grondwetten, Aftum tof
Leeuwarden den j juoy 1748. & c
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TotEhic.datie van 't articulen-op-den f Ju«y 1748. door de Gecommitteerden van de
Wouden ingegeeven, fpreeken dat de verkiezing der Byiîtters fal gefchieden door alle Ingezeetenen der Grieteniën na meerderheid van
flemmen uit drie perzonen-.te nomineeren,
zonder dat de Grietman yets daar in zal te
Zeggen hebben, welke Articul in dier voegen
zal'moeten worden verftaan, dat hier word
gefproken van Stensgeregtigde Ingezeetenens
die eerft 't drietal denken te maken en na zulks
een perzoon uit: defelve fullen eligcercn, zonder dat de ftemmen den Grietman toebehorende , dien te neffens in coiifidcratic zullen
koTien.

En tot Eïucidatic van 't Articuï als voren
ingegeeven, fpreekende dat de Ingezeetenen
van alle Grieteniën de vryherd fullen hebben
om twee perfoncn in do: Grietenie re verkiefen, die benerfens de Grietman op de Landsdag fullen gaan, \»L-!k in rieefer voegen moeç
worden verftaan dal door de Ingezceten word
verltaan dcStemgeicgtigJe Ingezeetenen, egter met uitfluitinge der itcmmen den Grietman toebehorende, aîfo den Grietman word.
gehouden uit hoofde van zvn Acr.pt voor een.
Edelman, en vervolgens ais Edelman uit zyn
Grietenie ten Landsduge moet compareeren,
en ©ver zulks de twee bovengenoemde perfonen ia de Grietenie woonagng als Eigen-erf»
de»..
En tot Elucidätîe van *r Artîcul fpreekende
áat de ftammen niet--op 't Harnleeger maar
op

Wumkes.nl

N* 6.
bp dé geheeîe Zate zal worden gelegt, dog
die ftemmen vooreen Grietman of Zyn kinders voor zig felfs tot verkielen van een Grietman niet mogen werden gereekent, welk periode in defer voegen fal moeten worden verftaan , als' dat de Stern-geregtigrteid tönáac
onderfcheid aan wien is toebehorende niet fal
înogen worden gebruikt tot bevordering van
den Êygenaar dies, tot een Grietmans Plaais
nog oók niet voor deflelfs kinders of kinds
Idrideren.
Aldus nader by de Gecommitteerden van de
Sccvcnwoudcn gerefolvecrd en gefloten met
7,eer ncdriç verfock dat decze Poinfî:en van
Elueidatie tot ftiilingc der gemoederen en geruftftelling van hun Quarticr benefFens de feparate Articulen , door de Gecommitteerden
van de Seevenwoudcn op Woensdag den ƒ.
Tuny 17.18. overgegeven door den Druk aan
*c grmecn mig worden bekent gemaakt, met
deffelfs Finale Refoluric en acceptatie, fampt
dat order worde gcftelt, dat ioo ras doenlyk
worde Gf publiceert en Gcaffigeert, aldus na-*
der gedaan en Gcrefolrecrt in de Stads Doelc
binnen Leeuwarden den 12 Jnny 1748. wee*
j?.ens de Gecommitteerden veneekent & c

Op

Wumkes.nl

No.. £
ö p huiden den 15 Juriy 1741.'
Jbebben de Gecommitteerde van
de Seevenwouden goedvonden
aan Haar Ed. Mog. wyders te
Notificeeren.
Dat Zyn Hoogheid den Heere Erfftadhouder door de Gecommitteerde van s t Quartier
van de Seevenwouden, fal worden verfogc
gelyk gefchied door àetzen, ten einde Zyn
Hoogheid de Poincten van Reformatie door
3
t Quartier van de Wouden op den f Juny
ÏJ48, feparaat oyergeîeeverd en nader Poincten van Elucidatie op den 12, dito aan Haar
Ed. Mog. geprefenteert zoo ras doejslyk gelieve te decideeren en zoo veel mogélyk approbeeren, en dat na zulks de guarantie daar
van door Zyn Hoogheid op zig mag worden
genomen, alzoo 't de intentie van de Gecommitteerden van de Seevenwouden altoos is geweeft, enblyvenfal, niets anders te doen als
convenibel fal fyn met de deciiîe en approbatie
van Zyn Hoogheid, alfoo defelve Gecommitteerden daar op de guarantie van Zyn Hoogheid komen te verfoeken, begeerendê Zy Gecommitteerden, dat deefe ageer 't Slot van.de
Poincten van Elycidatie op gifteren den 1%
Juny 174.3. geprefenteert, mag worden geregiftreed, en op heden daar op na genomene
ïiefolutie door haar Ed. Mog. met den Druk
en gewone Publicatie en Affectie mag worden bekent gemaakt. Aldus gedaan en gefloten by de Gecommitteerde van de See ven wou-
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étnl vergadert op de Stads Doele binnea
Leeuwarden den 13 Juny 1748. in kennis
Onze verteekening &c.
Accordeert met drie originele ftukken.
In kennifîê van my 's Lands
Secretaris

je, v. S M I N I A ;

EXTRACT RESOLUTIE
der Edele Mogende Heeren de
Staten van Vrieflaadt.

DE Staten van Vrieslandtr, ge-

hoort hebbende het rapport van de
Heeren derfelver Gecommitteerden, op gifteren zynde in conferentie geweeft met Gecommitteerden tiyt het midden der Gecommitleerdens van de gefaarentiyke lngefetenen, op
de Stads Doele binnen Leeuwarden vergadert;
Vinden goed, dat de Poincten , by de Gecommitteerden van de Ingefetencn van het
quartier der Sevenwouden, op den y. deefes
in de Groote Kerk binnen Leeuwarden, nevens de Gecommitteerden van de drie andere
Quarueren te famen vergadert, afzonderlyk
san Hun Ed. Mog. ingegeven, met de Eluciáatiea, door Gecommitteerden uit dat zelve
Quar» •.
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Quartier der Sevenwouden ,op de Stads Doek aldaar vergadert, op den 12 en 13 daaraan
volgende daar by bevoegt, dsor h Lands
Drukker ten fpoedigften werden gedrukt, ea
een quantiteyt daar van mede gegeven aan de
Gecommitteerden van de Sevenwoaden, m
aan die zulks verder vereyflchen.
Verklarende wyders by deesen, dat %oo
wel de Heeren Staten, als de Gecommitteerden uyt de Ingefetenen van het Quartier der
Seven wouden , defe Poinélen met. derfèlver
elucidatien begeven ter deliberatie en uit/prahe van Syn Hoogheyt de Heere Erfftadhouder, en dat zig m deezen hebben onderworpen aan Syn Hoogheyts dscifie, en ^ngeao»
men, zig daar naa te zullen gedragen.

Aldus gerefolyeert op het Landfchaps huis binnen .Leeuwarden den
14 Juny 1748.
Accordeert met de originele Refoluôe
In kenntfle van my 's Lands
Secretaris

. Te.. v. SMINI/W

JPUBá
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PUBLICATIE.

D

E Staten van Vriefland, allen den geenen die deezen zullen xien

ofte hooren leez,en, S Ä L U T , Doen te w&e*
ten, dat W y gedelibereert hebbende op twee
poináfcen, aan Ons door Gecommitteerden varj
de ganfche Gemeente voorgedragen, en van
woorde tot Woorde aldus luydefide.
PoinMm braamt by de Gecommitteerden uit

Oofctgo, Weftergo, Seyefiwouden
m Steden.
I.'"'

*

•Ofniet de gsfiimentlyke jQuartkren [ouden ge-,
Uev-en çotd te vinden, dat de begevinge van alle
Militaire Ampten wier de opgedragen aan Zyne
Hoogheyt den Doorl. Her e Erffiadhouder, z.til.
lende Zyne Hoogheyts nieuws te makene in/lmc*
tïe en commiffte daar mede worden geamplieert, a

ï I.
Vermits van tyt tot tyt †teéîe goede faken zyn
ten agttmn gebleven, door dat de Quartieren
ián Stáát waren twee tegeas twee, of derhalven
niet aan Zyne Hoogheit in dat geval behoorde te
•worden opgedragen de deciftve flem tuffchen de
£>uanuren met ampliatie als boven, met [eer
ooî~
* Wit fsoïnit is by alle Quartieren geaccorfltert» -1
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aotmeedig verfoek^ ten eynde FLi-ar Ed. Afog. de
• Hertn Staten defer Provincie de twee bovengtf,
-twee PoinEïen by -publicatie aan't gemeen ge'lieve» bekent ie maken, b
Aldus gedaan en ge ctrrefteert door degefàmentlyke Gecommitteerden ttyt O o ft ergo , Weftergo%
Wouden en Steden defeu i i f»r.y 1748. Ooflerga
Poppe Ja-ns, N . Rirsrna. M'cfiergo H . .Quader, Jan Monfmn. Seven-Wouden A. H u b bi'link, Dirk Becnts. Steeden J. A. BaiTeleur,
P . Binkes.
. Hebben goedgevonden , dezelve volgens
het verfoek te publiceren,te meer om dat H u n
Ed. Moe. zulks voor een voornaam articul
houden van de Jnftruche voor Zyn Door!.
Hoogh. te formeren, volgens Staats Reiblutie van den 11 defes, insgelyks van woordetot woorde volgende.
Op het vQorflel van den Heers Hobbe van Bafmania, eene der Gecommitteerden aan Zyn Hoogbt.
Afgezonden, e» uyt 's Hage herwaarts te rug gekomen; Is na deliberatie, en geconjtdereert zyn»
de als een fiquele en gevolg van het gearrefteerde
op den 5 deefis, goedgevonden en/verft aan, dat
aa-n Zyn Hoogheyt zal -worden ge de f ereert, zo»
als gedefereert wort mits dezen de volle magt^
om j »aa overrotpitige van Gedeputeerden m/t de
F
Stah Door Ooiiergo, Seven-Wouden en Steden

geaccordeerc, met accefSe yan 't|Quartier rm
WèilergOo
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Staten, en Gecommitteerden uyt de Ingefetenen,
zoo Zjn Hoogheyt zal goedvinden, de conftitpttie
en Staat van het Land- op vafle gronden te ftellen ; de ingeflopene abuifen, foo omtrent de Regeringe, Financten als anderfins te redreferen s de
Provincie in ruft en bloey te brengen ; e» ten die»
eynde zoodanige placcaaten en ordonnantien te dom
emaneren ,• als tot weiweezen van den Lande zal
verftaan te behoor en s Ten welken eynde Zjn
Hoogheyts InftruBie zoodanig mits deezen wen
geamplieert, dat zoo -wel Hoogflgedagte Zjn
Hoogheyt, als desfelvs Defeendenten genoegfaam e
Huthoriteyt zullen bezitten, om de Regeringe in
haare wettige conftkutie te bewaaren, ingevolge
het geene na door Zjn Hoogheyts hoogwjze befiieringe zal worden gereguleert.
Alwaaromme
van kti af äan Hoogffged. Zyn Hoogheyt wordt
ontflagett van den eed op de vnorige inftruBie gedaan , voor zoo verre hier tegen ftrydig mogte
•weezen. Aldus &c, den 11 /u»y 1748.

.aldus gedaan, gerefo.1 veert ende geärreftïcrt op hei Landichaps huys binnen
Leeuwarden den 13 Juny 1748.
M Ö. B. TOR SCHWARTZENBERG Vu•'
I N HOHENLANSBERG.

Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog.
Je. -v. SMINIA.

P'OIN'C-

/
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POINCTEN
der ingefetenen van Oenkerk.

t*Tr"~i

en eerften is dit ons voorftel, terwyl
ons Land verarmt is EOO is dit ons voocftel s dat alle Grietfluiden en Raadsheeren en alle hooge bedieningen, die 'c
Landt bedienen, dat die 't Land fullen
bedienen als een Diaken fonder daer van
eenig geld te mogen trekken, om dat
ons Land verarmt, en armer als een Dia.conye is.
Ons tweede voorftel is dat alle impoiïtien.
Hooft en Schoorfteen gelden, en voorts
alle andere Speciën weg -ftïllen weefen.
Ten darden is ons voorftel , dat geen Turf.
en Brandhout mogen gekogt werden,
en 't met Lands geld becaaîen.
Ons vierde voorftel is deefè, dat geen keur
op Hengften gedaen zal worden.
Ons vyfde voorftel is deefe , dat de Staate
Booden en de Hofs Booden de helft fu!len werden afgefet, en die in bediening^
blyven die fullen 't Landt driejaeren vergeefs dienen 9 en nae de drie jaeren zullen zy de darde part minder traélamenc
hebben, en dat alle hoge ampten en bedieningen de darde" part fullen minder
' hebben als in jaeren te vooren»
Ons fesde voorftel is deefe % dat geen Landsdag faS gehouden worden, of daer fbile-n
F %
boe;-.
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boeren geftemt worden, die met op de
Landsdag geftemt fullen vergaderen 3 en
die fullen booven de Heeren fitten, £a
gaan aen de fyâ'e van 'fytl Hoogheit ds
Prins van Orangie en NsiTauw: en als
de Kiftderen vraagen zuüen, hoe- is dit
foo? zoo fulierrde Vaderen haer vertellen , dat de boeren ons Land voor de
tweedemaal hebben vry gemaekt. .
Ons levende voorfte'1 is deefe, dat niemand
geld van 't Land zal moogen trekken 5
die geen doen voor 't felve doen, behalven de appointeerde.
Ons aghtfte voorftelis deefe, dat'er alie
jaeren 'reekenfehap zal gedaen wordt;»
van de ontvang en ukgaav, en daer zullen boeren en andere voorftanëers by
fvn.
Ten negenden fullen wy vcorfiellen, wat
ons Landt tot haer voordeel zal hebben ;
de fchattinge en reële fullen biyven fut»
hoog als zy nu zyn, en d;e ontvangers
. lullen.defelve. zoo hoog-als fy van, de boer
ontvangen en defelve aen 's Landfchaps
ontvanger overleeveren , met alle andere
gelden die de boer zal. moeten opbrengend boven dit fal elk moeten opbrengen
voor alle fpecien en inpqften als hy nae
fyn befte geweten en dat fal oyergereet e n t hebben; en als, *t,Land :daer niet
genoeg aen is voor V L a n d t dan. fal elk
meer moeten geven : en ; dieeenige middelen Jïeeft om haer koft te manen buy?
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ten eeaig dag huir fullen nàe haer vermogen geeven ; de ontvangeren fullen
dat geld, dat fy van de boeren ontvangen, haer quitantie van geeven s én die
quitantie fal de boeren aeo de Generale
ontvanger vertoonen om te weeten of
de Ontvanger 't geld daer gebraght nebbe, en dat fal bj ook drie jaeren fonder
eenigfins daer wát van te trekken bedienen.
Ten tienden is ons voorftéî, dat 9 ereeti
Ontvanger zal zyn in heel Frieflandtj
die de ontvang zal opfchryven, en die
de uitgaaf zal opfchryven, en die 't geld
zal uittellen en dat in een kamer, eûfullen daer alle dagen ficcen , van den morgen tot den avoo'd en daer fullen fy elk
duyfent guldens van trekken.

EX-,
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uit het Refblutieboek der Ed. Mog.
Meeren Staaren van Vrieslandt/

DE Staten van Friesland ge-

hoort hebbende het rapport van de
Heeren Gecommitteerden tot de conferentie met de Gecommitteerden van de DoeJe, vinden goed, volgens verfaek s hier
Wüordelyk geinfereert.

E X T R A C T.
De Gecommitteerden uyt dj Gecommitteerden,
om met Haar Ed Mog. de Heeren Stalen defer
Provincie te treden in conferentie worden virfogt s
de Heeren Staten defer Provincie to verfieken3
ten eynde Haar Ed. Mog, de Gecommitteerden gelieven te amhoriferen, om in een yders difiribl,
door de Dorpregters in de Grietenyen en Executeurs in de Steden als Schryvers, een generale
smfchryvinge te doen van alle huysgefinnen, het
getal der perfoonen, haar qualiteit^ folvent, infolvent en gealimenteert. ABmm den 13 funy
1748.

De Gecommitteerden in de reipecHve
Dorpen en Steden te authoriferen, om in
den haren te maken een omfchryvinge van
de familien en perfoonen aldaar woonagdgs
met byvoeginge van haare qualificatie of
beftaaoj en dat ?y daar toe kennen em-
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ploieren de dorprechters of fchoolraeefters
in de Dorpen, of executeurs en boden In de
Steden; Voorts dezelve bèfoignei over te
brengen of te zenden aan de Gecommitteerden van yder Stad of Grietenye, en
wyders voor den 24 Juny 1748- by de Gecommitteerden op de Stads Dbele te Leeu»
warden.
Met laft aan de Gerechten en • Magiflrateh, om aan de gemelde Gecommitteerden
in hunne Dorpep en Steden de rioodige
exemplaren van deeze àut'borifatie te doen
ter hand ftellen; ten welken eynde aan de*
felve Grietálieden en Magïitraten een ge»
îioegfaârö aantal exemplaren zal werden afgezonden.

Aldus geteiblvcert op het
Landfchaps huys binnen Leeuwarden den 14 Juny 1748.
Accordeert met voorfc. Refolutieboek
In kenniflè van my 'à Lands
Secretaris

Jc/v. S.MtNIA.

f 4
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PUBLICATIE.

D

E'Staten van Vriesland, al-

len den geenen, die dezen zullen
zien ofte hooren leezen., SduityDoenteiveténs Dât Wy , gehöort hebbende hét rapport der Heeren, op den 3' deefes gecommitteert, om met Gecommitteerden van
cte Gemeentens in conferentie te treden
over de propofitien ., by dezelve des ~daags
te voeren aan Ons gedaan, hebben goedgevonden 5 in gevolge van het geêne in
die conferentie onderling' is geeoncipieeit,
te arrefleren, dát-álle àcTies óver fraudes
van's Landts, Grietenyens ä Stadts' of Dorps
pachten, en over het-uyt- of invoeren vag
Rundvee, fampt over het Paflagie geldt,
zoo wel âie reede aanfaaEgelyk zyn gemaakt,
a!s die.naamaals aangeftelt zouden konrien
werden, zyn en blyven vernietigt en daar
van quytfcbeldinge gedaan,' elk zyn eigerv
lîoflen. Mits de aangehaalde goederen,
200 verre în weezen zyn, of anders dezuivere opbreng van, d'ie'û werdegereftituêert.
Voorbehoudens nogtans , dat de aanparc,
de aanbrengers co.mpeterende, en by haar
genooten» onder deze reftituüe niet zal begrepen zyn. Doch zoo eenig geaclioneerd
perfoon liever verkoos, zyn proces te voldingen , dat die daar toe vryheit faebbe.
Werdende daar ea legens alle faaken»
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dîe by fententie ofcompofitie zynafgedaan;
gehouden voor t'eenemaal gefteeten > zon*
der dat voortaan ymant zal verrneügerj,
daar over eenig moîeil of bedreiginge te
doen; By pœné van anders te incurréren
de ftraffeo, by de wetten daar tegens geftatueert. Maar ydër een gëîâfl, zoo eeriïge wettige aanlpraak op ymant meent tè
hebben, dezelve aan te ftellen voor yderg
competenten Rechter „ zoo hy verftaan zal
te behooren.
En zal de inhoud deefes werden afgekondigt en op de gewoone plaatfen aange»
plakc-

Aldus gedaan, gcrefolvcert
ende gearrefteert op het Land*
fchaps huys binnen Leeuwarden
den 5 Juïy 1748.
M. O. B. *OE SCHWARTZENBËRG Vtt1

.-. • m MQmmàmsmG-. ••
Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog«.
Jê. T. SMINIÄ4
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NOTIFICATIE.
POINCTEN REFORMATOiR.

D

E Staten van Vriesland allen den geenen, die deezen zullen

zien, ofte hooren Jeefen, SALUIT. Doen
te weten. Alfbo aan Ons van wegens de Gecommitteerden der Gemeenten zyn overgeleven de poinclen reformateur, door dezelve opgcftelt , met verfoek enaandrangh',
ten eynde Wy dezelve poinflen aanftonds
wilden approberen, en laten publiceren,
îso.als alhier van,woorde tot wöorde volgen. i

Poinélen Rèformatoir-- opgeftelt by de geiamentlyke gecommitteerden
Hit de Landen en Steden van Frieslasd s
thans op de Doele vergadert, en aan haar
Ed. ,Mog. de Heren Staten van Friesland
gépræfènteerî,'om te ilrekken tot een Fundament van Regeringe, in'gevolge het'twe*de'Artikel' van'de Notificatie van den 5 Junry 1748« als fynde geextraheert xát de
poinflen Rèformatoir' van de Jaren 16*72.
en 1673. voor foo verre toepaflèlyk, by
«Je gemelde Heeren Staten volgens bovenfisande Notificatie geapprobeert.
Art. I.

... Mfho berigt werç dat binnen deefe P r o
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ïrïncîe, feedert eenige 'paren orer 't begeeven van Ampten veeLnaisufea foudea
gepleegd fyo , jaa felvs, Landsdagen geprotraheeit, goede refo'utiea veragterc sn-andre we! gequalificeerde perzonen van ampten uitgefloten fyn, tot nadeel van dëg
Landfchdppe, is ten hoogîîen nodig, dat
na deefen jaare 1748- de Volmagçèu tejjj
Landrdage comparerende, gehouden fullëá
fyn ocfeu'c Lujdsdag te quîteren, fob haaft
e'jiiig Ampt aan haart' p t - a n e n geconfereert-, en defelve daar op in acluê'len dlenft
getreden is„ fullendé alsdan een ander volma^. in fyn plaats worden gekoofen." Dat
ooic die geene welke ria dato eenig Ampt.j
aan een ander verkoopt,* of overdraagt,
onder watvoorwendfel het ook is', ria defen niet meer op den Landsdag fal mogen
compareren, ook met geen ander arnpt,
foo politicq als militair worden gebeniflceerd, en foo defelve naderhand eenig
ampr. bediermende, daar van mogt, werden
overtuigt! s fal niet alleen verbeuren dat geer
n e , welk voor het verkogte ampt heeft genoten , maar rr.eede verftooken zyn Vaa
fyn ampt, welke hy a!s dan bedient", "en
dat ampt of bediening terftonc weefen impetrabei.
î I.
D u ü!"e die geene .die uit generaliteitsof
Lanôfciiapá Camoren eenig ordinans valT
T-üCscrntnc genieter/., fomiec eeni^ ondcr•
' ' ürnc'fd-j
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icheid, niet fullen mogen compareren op
den algemeenen Lnndsdag.
III.
Dat voortaan nicmam fal werden toegelaten te befoigneeren in kerkelyke of poîiticque faaken, nog tot den Landsdag fal
mogen worden geadmitteerd, ten zy defelye zyn goede patriotten van den Lande,
JA'Jf hebbers, en belyders van de waare
Gereformeerde Godsdienft, en den Staat
wel toegedaan, ende den ouderdom van
twintig jaaren in politicque, en drie en
twintig ineciefiaftique bedieningen en waardigheeden, beide compleet. Egter met
dié bepalinge, dat de Gecommitteerde ter
Vergaderinge van haar Hoog Mogende Raaden van Staat, Gedeputeerde Staaten en
denKoove Provinciâl fullen moeten hebben
den completen ouderdom van vyf en twintig jaren.
'IV.
Dat tot wegneeminge van der ïngefetenetr goed en bloed fuigingen geen regent
van de Provincie, ofte van particuliere
Latiden, en Steden fal vermogen eenigê
árhpten of benincien, op iemanc te confereren' voor geld of andere pracïkîquen, daar
ïiaa fmakende, direct of indirect by pœne
van inhabiüteit infamie en verlies van het
înaakep van Teftainenten , en Codici L-ti ,
ook by ve/rlies vat^dát geene , dat hy van
eer? ander uit kragt'van Teftamenten of Codicillen fuude kuhntn'genieten met confis;

••••••-'

c a -
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catïe van der felver goederen, en wel be«
fónderlyk by fodanige pœnen, als roede
zyn geftatueerd, by 's Lands refolutie vaa
den Jaare 1662. en ïóög, welke ftraffeïi
ftriktelik fonder eenige oogluikinge fulleo
worden geëxecuteerd.
V.
En op dat alle oorfaak van meinedigheït
geweerd, en het ampc verkoopen, ten eenemaalvoor te komen en belet, ofgeïchied
fynde, ontdekt mag werden s is ten hoogIfen dienftig, dat die geene die fig 'm *c
koopen van een ampt of beneficie moge
hebben ingelaten, dut defelve fyn bekomen beneficie ofte ampt behouden, en fyn
daar voor gegeevene penningen weederom
genietten zal, indien hy binnen de tydvaa
twaalf maanden folks aan den Hove of procureur generâl fàl hebben bekendgemaakt,
en middelen van bewys daar toe aan de
hand gegeeven.
VI.
Dat geen Grietsüeden, Magïftraten nog
eenige andere continuelè amptdragende perfonen eenig ordinaris Traftement genietende, foo ten pluten Lande als in de
Steden, fullen mogen bekleeden eenige'foo
Generaliteits als Landfchaps ampten, ten
waare de voornoemde perfonen tot fulks gekoren fynde bereid waaren by 't aanvaarden
van het nieuwe ampt, haar van het ander
te ontledigen.
:;..:

V U

•
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Dat alle politicque Ampten fullen moeten
«worden begeeven aan perfónen, fynde in»
èoorlingen, of genaturaüzeerde door een
agtjaarige Inwooflinge.
VIII.-.. ..
Dat alle verbinteniffen s Tourbeurten, of
Almanakken van Oblatien van -Ampten,
van wat naam die ook fyn , als diftruë'rende, de vryheden en de geregtigheden, de*
Edelen en Eigen Erfden, geheej afgefchafts
vernietigd, en in 'r. toekomende verboden
lullen werden gelyk gefchied door defea. IX.
Dat alle Comparanten ten Landsdage,
foo wel Adeiike ais Eigen Erfde,. fullen ïn
eigendom moeten hebben , en befitteneen
Stemdragende Ssthe, met foo veeî Landen
daar onder behoorende als by het nieuw te
makene reglement op de Cohieren fal werden bepaald , en in cc Steeden weefen ger
qualificeerd, volgens het reglement van
yder Stad, mits dat yder voïmagc ten Landsdage 'comparerende , gelyk meede álle
Grietsiieden en Magiftraats perfónen, gehouden fullen zyn weefentlyk in dat diftrict
waar uit gekoofen worden,- te woonen,
en aldaar weefen gequalificeerd.
X.
Dat een yder dewelke ineenige Gene°
raliteyts of Provinchel Collcgîe geraakt ge«
committeert te worden, gehouden fal fyn
alte ordiaaris en estraordinans vergaderingen
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gen getrouw by te wonen, ten \stere hy köà*
de aantonen door fiekte of wettige ooriaak.be->'
Iet te fyn, fu Heinde anders aan hérafynTraélament niet worden gevalideeit of na rato vais
fyn abfentie gekort.
XI.
Dat geen gedeputeerde Staat, Raad ter Admiraliteit tot Harlingen, Reekenraeefter of
MunfterCommiffáris, langer in dieaft ftilkff
mogen continueren, als dne jareg.
•

xii.

•"

.

;

Dat geen Gedeputeerde na exfpïratîe van
de drie jaren, binnen drie jaaren daar na in 'c
fclfde Collegiexfel; mogen werden toegelaten s
en de andere binnen ampten binnen tweejarcn.
Dog de Î5uiten ampten lullen mogen continu*
eren, en ftaan ter difpofitie van yder Goo.
XIIL
Dat de Heeren Raaden ter Admiraliteit tof*
Harlingen, mitsgaders derfelv,er generâleOntvangers gehouden fuîlen fyn om by alle extra»
ordinaire Æquipagien aan haat Ed. Mog. te
geeven fpecifique kennis en opening, waaï
toe de penningen effeftivelyk fyn gegaan en
bekeert, die by haar tot verval Van dien, îyàáfk by de Provincie werden verftrekt.
"

X I V .

' •••;••'•»

Dat 'de Heeren Gedeputeerden verboden
werde, eenrge"nieuwe Ampten, die tot nog
foe niet fyn bediend geweeft, op nieuw te
inventeree, ook eeryge tradementen te vermeerderen , 'buiten advis ea çonfent van de
:: Scaacetat des L_aáds, ïâmpt de Geconaronteer"• •- ' . de»..
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ài&i welke jaarlyks tot revifievan de Poinften
van redres Tullen werden genomineerd en gecoraraitteerd, en fullen de nieuw uitgevonden
Aojpteo,, en vermeerderde/ Tractementen»
buiten advis, en confent als boven van fton*
den aan werden afgefchaft.
XV.
Dat de Hecren Gedeputeerden verbooden
werde om aan niemant kwytfchelding te doen
van Landfchaps penningen, ook geen handfluiting te doen aan de refpecïive ontvangers
deefer Landfchappe, over het invorderen van
penningen of reften. En foo daar van eenige
kwytfcheldinge mogte zyn gedaan, fulks op
nieuw fal werden gerevideerd en geëxamineerd.
XVI.
Dat alle particuliere ontvangers der Grietebyen , Steeden of Dorpen alle jaaren van hun.
adminiftratien zullen doen reckenfchap en reSiqua, aan haar refpective committenten, en
alle die geene die daar by geintreflèerd zynde,
jprefent willen zyn, waar toe voor af de nodige advertentie fal moeten worden gedaan.
XVII.
Dat de Munfter Commiflàrien fullen wer'den gecommitteerd en geauthorifeerd, om de
Ammunitie, Proviand-huiflen, en Schanfèn
ie vifiteren, en de Monftering te doen op een
en defelvdc tyd als den Raad van Staat daar
prefent is. Met perfeéte annotatie en rapport
in forma, foo als althans in gebruik is, nee*
imendc_meede opfig, op het geene haar verder is, en werE aanbevolen.
XVIII-
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XVIII.
Dat het fluiten en teekenen der Monftet»
Rollen voortaan lullen geichiedon s in prefen*
tie van de Gecommitteerden uit de Magîftrât
of Geregten ter plaatze, daar de Militie is
leggende, en dat geen Ritmeefters of Capi«*
tains minder perfonen in getal onder haar Gom*
pagnie mogen hebben, als fy na de ordre vart
*t Land fchuldig fyn, fullenüe een Ritmeeftcf
of Gapitain hierin bedrog gepleegd hebbende,
aanftonts werden secaflèerd, en die pefibon
welke hem tot dat oedrog heeft laten gebrul
ken aan den Lyve werden geftraft, ook een
praemie van hondert Daalders toe te leggen
«311 die geene die dat bedrog eerft heeft ontdekt, wordende verder de Heeren Officieren
vry gefprooken van aliulke giften en gaaven*
sis zy onder de naam van Nieuw jaars givten
of andre opgelden aan de Sscretarien, Com«
niifen van Finantien, Gîerquen, Kamerbo*
den, of wie het ook mogten zyn, gewoon
fyn te geeven, en worden alfulke perfonen
wel expres belaft by pcene vanCafTatiej fow
danige penningen niet te ontvangen.
XIX.
Dat geen Grictsîieden ten platten Laridej
r,ög Magiftrâts perfonen, Vroetslieden, Bevelhebbers, Leveranciers, en Arbeiders in de
Steeden, ook geen Secretarien in Landen erf
Steeden, als mede geen Schryvers, veel min
V rouwsper (bnen of kinders eenig ontvang vafi
gemene Lands, Grictenys, Stads, of Dorps
penningen direft çf àndireâ fulîen mogen bediefien,
G
%~%-,
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îaequer, mitsgaders de Suppoaften er» de Dependenten van dien , haar van alle 'sLands,
Urietenyen , enJe Stads Bedieningen fullen
hebben te-onthouden , en by aidien yemanc
derfelver pèrfonen reede tot eenige funâic
foude weefen geadmitteerd,fal defefve gehouden fyns daar van terftont afftand te doen,
XX I I I .
Dat alle rooveryen van de Militie aan de
îngefeetenen deefer Provincie onverhoopt gedaan -werdendc, by ordinaire weegen van jufticie voor den Hoove fullen werden verhaald,
op de Gecommitteerden te Velde, welke wederom haar regres fullen hebben teegens den
Coromandercnden Officier, en die wederom
tee'gens de Colonels, en foo voorts den een
teegens den anderen tot de Corporâls incluis,
en fal het Hof Provinciâi, aan yder Ingefèeten, dus agerende, regt doen. Sonder daar
in van de Heeren Gedeputeerden te worden
geftuic.
. XXIV.
Dat aan onvermogende perfbnçn, volgens
's Lands Ordonnantie regt om Godsvvil ial
werden gegunt,
XXV.
Dat alle Wagen, die geen Veertig jaaren
hebben geftaan, of in pofleffie gcwecll, fuU
hn werden weggenomen, en nietweeder op»
geregt, by pcene van Vyftig Gouden Frieile
Ryders ten voordeel van den Lande.

XXVI.
DáS de Grietenyen fullen werden vergeren
'
G %
ra
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Ne- Ü ;
mhet teegenswoordig gebruik, makende de
S emgercgtigde'het dne-ral, dog fullen de
prætendenten haar eigen Stçmmen, nog die
van hare Famüien tot in den vierden graad
niet mogen gebruiken, en ten opfigte van de
Steeden fal men fig reguleeren, na de reglementen vao den jaare l ö g î . Laatende Leeu*
warden en Franequer by haar oude reglementen onverkort de Steeden haar regt, om mee
goedvinden van den Heer Ervftad houder fodanige nieuwe regelemenren te maaken als yder io de fyne nodig fal vinden.
XXVII.
Dat aan het Hof van Juftitie wort gelaten
de vrye Geregts-oefening, over alle Criminele en Civiîe faaken, volgens de aangenomc?>c. en gcpromulgccr.Je wetten dceier Lande
conform de Notificatie van den ƒ Juny 1748,

xx vin.
Dat aîîe hooge en JageColîegien ,haar exact
fullen hebben te reguleren, na haare Inllructien, foo gis die punâuelyk leggen, en niet
lbo als die in praólicque fyn, feilende een yder by 'c aanvaarden van/ lyn Aoapt daar op
den Eed te doen, gehouden fyn.
XXIX.
Dat bet verkieflen der Prædicanten fal ftaan
en gedaan werden vin de Leedemaaten der
Gemeente, mits de regeerer.de Kerkeraad ge«
adzifteert m a de l'-ift afgegaane KerkeraaJ,
het Driestal eerft fullen maken. Wordende
çgrer de Steeden gelaten by haar bef->nd< r ge»
biuijc, maar de Approbatie ot Disapprobaue

van
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N°- xi.
van de Magiftraten, op de beroepene Pnçdicant afgefchaft s gelyk ook van het fes, of
drietal.
X X X.
Dat alle en een yegelyk eeriig ampt bedienende, hem fal hebben te reguleeren na fyn
gegeevene, of nog te geevene Inftruéjbie, en
werden de befnoeying der Traftementen, gerenvoyeerd aan de daar toe bepaalde Comtnis»
fie, volgens het 7 Arcicul van de Notificatie
vanden ƒ Juny-1748.
XXX L
Dat het getal der Gecommitteerde in de
Vergadçringe van Haar JHtoog Mog van we»
gens defe Provincie fal continueren op vier ordmaris en een extraordi naris fonder meer^ gelyk tegenwoordig in gebruik is.
XXXII.
Dat aan Syn Hoogheic werde gedefloreerd
de Magt om in tyd van Vreede, de Traftementen van de Colioneîs te voet en te paard,
Lieutenants Collonels en Mayoors te reguleeren, met verfoek aan deHeeren van de Commiffie tot de menage, om by fyn Hoogheit
dien te nefFens de nodige inftantie te doen, toe
vermindering.
XXXIII.
Dat geen Vader en Soon, Schoon-Vadere»
Schoon-Spon , twee Broeders , of Schoon» (
Broeders, te gelyk in eenGoo, ofte kaaroer
van de vergadennge der Heeren Staaten vas
h Land, ten zy defelve kwamen uit verfcheidene Grietenyenä of Steeden, nogte tot het

G 3
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Cëllegi'e defHeeren Gedeputeerden, Hoove
"Provinciâl, Admiraliteit tot Harlingen, Provinciale Reekenkamer , Neder geregten en
Vroetfchappen deefer Provincie te gelyk fullen mogen worden geadmitreerd , alfchoon
defelve quamen uit vcrfcheidenc Goocn en
Steden.
XXXIV,
• Dat na de geflootene Vreede , de Militie
tnag worden gereduceert, en de nieuw aangenomene onder de oude defeclrueu fe Compagnien ondergeftoken tot haar volle getal toe,
dat ook âe nieuw aangenomen Officiers als dan
worden bedankt, fonder cenig Traktement te
genieten, dog dat defelve mogen werden begiftigd rïiet het eerfte Vacant werdende Officie, na bekwaamheit, en quaüteit van yder
perfoon.

• xxxv.
Dat voortaan in alle ftemcedullen van wat
eatuir die fyn, alwaar ftemtninge plaatsheeft,
de naameá fulien moeten werden uitgedrukt,,
op wien de ftem wen geconfereerd.
XXXVI. • . •
Dat in vervolg van tyd een vafte bepalinge
M werden gemaakt ontrent de Stera-Cohio]£B, fonder daar van te mogen afwykkcn,
voofbehouderis nogtans dat in faak?n, die pa*
re domefticq fyn aan een yder fyn vryheit wort
gelaten.
xxxyii.
Dat nîemant in 't to.dfoomende toîde waar- .
ájgfacir vän'den Provinciale Riaá iodeö Hoo»
ve
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ve fai worden verheeven, voor en aleer ^*
hy bekoomen heeft gradum Doéloratus,
of ten minften Liceritiatus Juris, en by den
Hôove is geihmatriculeerd, mitsgaders de
prafticq drie Jaaren heeft geè'xcerceert.
1
XXXVÎII.
Dat de Heer Procureur General by Cas»
fade mag werden geordonneert, de reeds
aangeftelde proceduren, teegens de Ampt
verkoopers, en wel befonder teegens fon>
mige van de Magifixât van ïlarJingen, en
voorts teegens alle andere daar aan dependerende, en fchuldig fynde, ten fpoedigften te vei volgen en proces ie maken.
XXXÏX.
Dat alle Grietsluiden gehouden fullen fyn
haar compleet getal van afleflbren en Geregts-dienaars volgens 's Lands Ordonnantie
yder Grietenye toegelegt, te houden,
XL.
Dat alle minderjarige Officieren van Militie tot den /ftuëlen dienfl; onnut fynde,
van ftonden aan fullen werden gecaffeerd en door Syn Hoogheit een ander in deflèJvs
plaats sefurrogeert.
. XL!.
Dat alle Proceduren voor de Neder-reg»
ters hangende na dat defelve in ftaat van
wyfling £ebragt fyn, gelyk meede alle fpecificatie, en declaraticn, Tauxatien binnen
de tyd van fes weeken fullen moetea wer»
den eeprnnurjtieerd, by pœne van vyf en
îwirûig Goüdece Friefe Rydders, by de
G 4,
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Reipectivc Geregten ten profyte van den
Lande te verbeuren.
XLIÎ.'
Dat deKeurrneefters en de ordonande op
het poïpéfc van de Springbingften werden
afgefchäft en gederogeërt, en de Traéle/
memen vernietigd.
XLIII.
.-. Dat alle Oélroyen , die perfoncel fyn»
en weegens Fabricquen verleend , fulleo
•werden ingetrokken, en een yder vrygt~
îaten Ibüdanige Fabricquen te beginnen ,.•
ais bes hen belieft. Wordende egcer het
Landfchap5 Tugthuis, en alie Gods- en Arinehuiièn in dat, ftuk by haar Privüegkr
gelaaten»
XL IV.
.. Dat geen Prædicanten, Kerk- of Arnic
Voogden, weegens haare Paftxnl ei'Lar
den, behorende aan de Xerk of Arme» s
ilemminge fuUen hebben tot Volmagten or
de Landsdag , nogte tot de Nominatie var
vacante Grietenyen , Byfitters, Sccretarisn 5 of andere Officie.en, daar regt var
Remming plaats heeft.
' XLVDat van nu voortaan alle pentonen, dse
geregtigd fullen fyn ora Volmagten te kiesfen op de Landsdag, en tot andere faken,
rakende den dienft van 't Vaderland, in 't
gemeen j ofte een Stad, Deel, of Dorp in
*£ beiönder-, fullen moeten fyn, Liefheb*
bers van de waa?e Gereformeerde Religie.
:• - -
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ofte tën tninflen, belyders ván fodanlgetl
Godtsdienft, als hier in deefèn Lande
opemlyk wort getollereert, en gepermit*
teert volgens, 's Lands Ordonnantie^
XLVJ.
Dat geen Stem zedulle langer als Voor
een Jaar fal valabel zyn•-, en daar in wel expres het Jaargetal, en de dag van de Maand
Worden uitgedrukt. Dat by gebreke dies
daar op geen regt fal worden gedaan t ea
van geener waarde fyn.
XL VIL
Dat niemand tot de Landsdag fáî worden
geadmitteerd, ten zy hy bekend is voor
een opregt Voorftander van den Lande,
tn Liefhebber van de waere Gereformeerd
de Religie, en foo van Paapfe of Mennofiytze Ouders geboren, niet eefdef werden,
toegelaten., ten zy een geheel jaer Leedeînaet van de waere gereformeerde kerk is
geweeft,
XLVIII.
Dat de Grietslieden, Byiîtters, Magiîtraets Perfonen , Vroetslieden en andere
gequalificeerde Edelen en Eigen ervden toe
den Landsdag verkoren, en toe gelaten fulîen mogeii werden, en fulîen beneeven de
Grietman,- of de Magiflrâts perzoon ( foo
geëligeert wert)uvee uit den Eigen erv*
den Scaet, of ingefeetenen van yder Grieteny of Stad , daar by werden geëligeert,
welke twee perfonen uit de ftemdragende
of gequalificeerde ingefeetenen verkoren»,
G s
• jd«*

Wumkes.nl

yiet l van de ftëm voor haer Grieteny of
Stad', füllen hebben op den Landsdag, &e=neeevens de Grietman of Magiftrâts perfeon, die de overige \ fel hebben. Dog
fal niemant tot de keuffe van de Volmagten op de Landsdag hem felvs mogen kiesfen, of gebruik maken van fyn Eigen ftere*
men', ook niet van die van fyn famklie fes
în den vierden graed.
' - .
XL IX.
. Dat op de Landsdag niet falîen werden
toegelaten , Rentemeefters van Steeden ,
öntfangers van Grietenyen of Steeden,
Secretarien van hooge, of laege Collegien ,
Grietenyen. of Steden, Minifters of Suppooflen van às Admiraliteit, Collegie of
JBoove, als meede niet die geene, die
eenîge leverantie aan de Generalueit o5
deefë Provincie dce&..
*-

•

•

•

•

•

•

•

-

E .

Dat aïïe die geene, welke in 't lîuk van
fkmminge eenige valsheit pleegen, voor
dat jaer niet ten Landsdage fullen werden
toegelaten , en daar en booven- vervallen*
în' fodanige boeten en ftrafFen, als by Plachten , en ftern reglementen zyn geftatuêferd. En fal de Party geen kwade middelen hebbende gebruikt, en de meefreftemraen dan hebbende voor dat jaar werdensread'm.lueera toe de Landsdag.
1.1.
Dat geen Grictslieden, Magiftrâts perfonen-,
BjilKe^ ef Seeretarien, fco-tenplatten Lan-

4&
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•de als in de fteeden, tot I>yk'gtaven of Dyks*-:
w l magten fuîlen moogen werden verkooren'9
of het ibîve ampt direéfc ©f indirecl: bedienen,
En iâl de fteromioge tot de perfonen , hes
dykgeregte. formerende, benevens defôclver
-ftsppooftengefchieden by de Fîoreen p]îgcig5„
mits contribuerende geen minder getsi ais tien
.Floreenen onder een klokflag gelcegen, -en lal
.niemant hoe veel Floreenen Contribueert;,
sneer als ecu ftctn hsbbcn, fullcndc fbo veel
doenîyk voor yder Contributie een nieuw .reglement werden gemaakt.
Dog wort aan yder daar de TracT.eiTien.ten.,
en Emolumenten der Dykgravçn of Volmag«
îen niet Exccderen de fomma van honderc
Car. guld. jaarîyks gelaten by fyn belander^
yryheic
LH.
D:u geen Heeren Gedeputeerden, Radeo
des Hofs Provinciàl, LanJs reckenmfeftersa
Fiscâls, en Sccrenrien en der zei ver fuppoo•ften eenige Magiftraturc fulîen mogen bedienen. Of ook h,l. ctcurs w.efcn,, en daar dc~
jclve alveede fyn fullcn haar daar van teiftoni
moeten ontlcd.gea.
LUL
;
Dat de Secrctaricii ofte Ontfangcrs derboelgoeden, foo wel in Landen als Steeden voot
derfclvcr ontfine cenocofame boro;c fulten
Stellen, tot geneegen van 't geregw; cu îiigcfccten-n, en gchouicn fyn drie maanden ru
tic verfchyndag, cl e Bocipenmng.-n prompt i-e
bctaslcn, o,f by gibr^ke dies de inneiïLn ir.>
. . gep
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•gens ypercento in h jaar te reekencn. En fuL
-Jen defclvc Boelgoeds onttangers geen andere
dcclaratien mogen maken , of eenigc koften
opftellen, als alleen de ftuivergeldcn by
*sLands Ordonnancic bepaald, fouder wy-ifers.
LIV.
Dat de Confent-gchien van Coopfcr.atten.;
•booven de twee hondert G, guldens fullen
îcoornen ten profitc Van die Grietenye, of
-Stïid, alwaar de goederen geîeegen zyn, en
fal de Grietman of Magiftrâc gehouden fyn,
daar af alle jareri' pertinente reekening te doen
aan de Gecommitteerden, van yder Stad of
'Dorp, byrxpne van vyf en twintig G. Frieïê Ryddcrs.
LV.
.Dat deTractementen van de HeercnGrietslieden door de ftemd ragende ingefetcnen op
een matige fooima fullen werden gercguleen,
"des âqt de ftemmen van de Heer Grietman,
nogte van defTelvs famielie, in de vierde graad
niet fullen gelden, en fal de Grietman geen
andere Laftcn tot fyn voordcel mogen omHaan, maar de koften van het deel, met Quitancien moeten fourneren, en defelve by de
ingefeetenen doen accepteren, om door de ingefeetenen te worden omgeflagen, en betaald.
LVI.
Dat de Nieuwe Lands ordonnaneie over
de ordre van procedeeren, vacatien en l.il..ri..n,
fh'ikt fal werden nagekomen by pœnevan v\f
eo twintig G. Frkie Ryddcrs icn voor.ietle
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'LVII.
Dat een Perzoon niet meer als een Kerk*
voogdyfehap fal mogen bedienen, en fal de
kerkvoogd , in die ftad of dorp alwaar hy
kerkvoogd is moeten woonen, fonder dat een
Grietman die bediening mag hebben. En fulJen de kerkvoogden alle twee jaren reekening
yan haare adminiftrâîie moeten doen, wanMeer ook eerj niéuwe kerkvoogd fal moeten
Werden geftemd, en een der oude continue»
yen, fuUcndede kerkvoogden baar reekening
voor de geîntreflèerde ingefetenen gratis moev
ten doen, ende Geregten voor haar pnpfentie
aiets declareren.
LVIII.
Dat om de Negatie van deefe Provintîe in
bloey te brengen, en dérfelver ingefeetenen
niet böoveri onfe nabuiren tebefwâren, nodig
geagt wert, de ElJe, Maaten en gcwigterj9
Exempt de hoorn en fburrnaten, behoorden
•te werden.gereguleerd,na die, welke teegenswoordig in Amfterdam in gebruik fyn, dç
Voct-raaat daar onder begreepen.
LIX.
Dat 'sLands generale'Ontvangers haar pertinent fulleiî hebben te reguleeren na haar gegeven inftiuctien, in foo verre die niet ftryüigfyn teegens fuîke inftru&ien als haar in \
vervolg fullen werden bebapdigt, en wel volftrekt verbooden, geen Landspenningen aan
andere qit te,fetten tot haar eigen voordeel,
by pçpne van• hondert G. Fneffe Rydders s
jop yder reis aan het Land te verbeuren.
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LX.
Bat de fçhrywrs der Compagnien, «î de
Generale ontvangers fullen werden aangefchreven, haar tsetaiing prompt te doen, en haar
te reg'uîeeren naa 't Piaccât van 1722,. daar op
geëenaoeert, tfa tyde en ïoo ïarige {y in dicnit
ayn.
LXÏ.
Dat niemant in dede Provincie van wat
fîaat of Conditie hy fy , van de nieuw ge- •
«maakt werdende Quotiiâtie of andere belaftirügen faî werden uitgefloten, onverkort de pri•vrfegien van den Heer Ërvftadhouder, mitsgaders Weeshuifén, Diaconien, armehuifea
voortyden gepriviligieere tot de immuniteit
Tan liïipo&ie.
LX ir.

Dat het Krygsgeregte en derzeîver fuppooûen voortaan geen meerder traktementen of
Emolumenten fullen genieten aîs deelè Provincie op dea Staat van oorlog wert gœd gedaan.
. LXIIL
' • ,••
P a t alle Perfonen op welke eenig Ampc
Wtrt geconfereerd, den Eed van Suivering in
dè'refpective hooge en 'aage Collegien, compleetlt'k vergadert in de handen van de Præfident fullen doen en niet eerder in £yn qua.ueic
--Werden erkend.
LX I V .
Dat in de procuratien van de Voîmagten
ten Landsdage iM worden geir.fêreet'd, dat fy
Bçdçu cteeîê "ordonnancie reglement- reformatoir

Wumkes.nl

N * til
-fbn-, enheî geen in 't vervolg ûï werden ge*
reformeert s niet fullen mogen verniettigen of
veranderen in 't geheel of ten deele, maar defeîve heiligîik onderhouden en deeo. ©nderhóudeîî.
LXV.
Dat den Eed' door de Nieuw verîborensr
foo politicque, als militaire Officieren wer*
dende gedaan, ftrikt, en fonder eenige referve fàl werden geobferveerd1.
LXVL
Dat deefe©rdonnancie,en reglement ref©r»
rrmtöir alotnme Sú werden gepublieeert en ge-'
àffigeert ter plaatfe daar caen gewoon is pub»
ltcatie en afficlie te doen. En ter Secretary
van den Staat, mitsgaders de Gedeputeerden»'
en *s Hofs Provinciâlj e» ale Nedergeregtes
werden geregiftreed.
LXVII.
Wordende de Procureur Generfî geordbn»neert teegens de overtreders van dit reglement,
fonder aanfien van perfonen op het rigoureuze te procederen, by caffarie va$ zyn arapt.
LX VIII.
Dat deefë, en alle volgende Articuîen op
het rigoureufte fullen werden geëxecuteerd
eo alle ovéitreeders infaam werden verklaard»
- LXIX. '
Dat jaarlyks Bit yder Grieteny , en Stad»
alhier tot Leeuwarden op den Doele falies
moeten corapareeren, twee perzonen te EH«
geren uit de breede gemeente van yder GrieteBy en Stad, gelyk îhans hier zyn yergadeïf»
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ten einde dèfeîve forg komen te dràgert dát dtó
poinélen reformatoir welke nu werden verandert en gereguleerd, wel werden onderhout
den en geëxecuteerd , fonder dat daar in de
fninfte krenkking het fy van Refolütie of No»
tificatie komt te gefchieden. Wyders, dat die
gecommitteerden wel fpeciâl forge fullen hebben te dragen, dat des Lands-Bnaneien wel
werden ingevórdert, eii befteed, mitsgaders
Lands Càiîâ van jaar tot jaar werde naagefïen t
om vari de overwinft of onderteering te kunnen rapporteren, mits dat de Gecommitteerden van yder Grieteny of Stad volgens Lands
Ordonnancie werden betaald, en dat jaarlyks
een van defèlve Gecommitteerden uit yder
Grieteny of Stad fal afgaan, én een Nieuwe
"wederom verkoren werden, des dat de Coniinuefende aan fyn Succefîcur fyne befoignessmet een ichriftelyk rapport overgeùve, fullende defe ordináre vergadering, jaarlyks fyn
aanvang neemen op den eerden maandag in de
ïaaand May : En Extraordinaar op aanfehryTing vafi de Præfes, die op djè dag laf werden
verkoren, en voor een geheel jaar continueren, dog welke Prajfcs \oor en aleer de vergaderinge komt by een te roepen, eerft uit
yder quartierdrie Lecden (daar toe te nomiïieeren) C\l convoceren, om de lixtraordinare
faaken, foodoenlyk af te doen. Suilende de
Nominatie der Gecommitteerden ten voor--,
fchrceven einde in volgende voegen moeten
Werden gedaan, als dat in de Gnttenyen uit
ydsr dorg op aanichryving, of awkondinge'
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tweeperfonen fullen werden verkoren, wet.
ke gekoorene perfcnen, van de gantfche Grieteny op «enen bepaalden dag by eikanderen
fullen Compareren , ten einde om twee uit
haar tot voorfchreeven einde te verkiefèn. En
in 't vervolg van tyd jaarlyks een, in plaats
van de afgaande 5 fullende in de fteeden op
voorfchreeven manier Æspels wyflfe werden
geftemd.
LXX.
Dat alle Officieren tot de binnen én buitenîandfe arrspten werdende verkoren , als ook
alle krygs Officieren m de volle vergadering
van de Heeren Gedeputeerden haar Eed fuU
Jen doen, dát fy dit reglement en ordonnaneic
reformatoir heiliglik fullen na komen,en niets
onderneemen, dat teegéns de welvaart deefêi
Lande, en ruft der goede ingefeetenen ialaan»
loopen. Gelyk meede de Officieren der ge«
regten foo van Landen aîs Steeden dien feîvea
Eed in hunne volle vergadering fulieo præilercn.
LXXL
•
Dat de Gecommitteerden aan haar rdhtvé.ren om nog foodanige generale, e» particu-,
liere poincten als fy tot welftand van den Lande % redres van faaken, en vorders al het geca
tot Menagemjgnt aiogte ftrekken, nodig fullen oordcelen, aan de Edle Mogende Heerea
Staaten ter approbatie te mogen pr&fenïercn»
Dat op alle ideefe Reformatoire Poinâch
©p de be,|wi*i5fç-eo geiçhpsfte wylfe gu*
""•"'

""""

H
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N°' ; 1 1 .
rantic van SynDoorlugtïge-Hoogheit de Heer
ErvliaJ houder door ons Gecommitteerden lal.
werden vcrlout.

Aldus gereibî veert en gcarreîlcerr op den Doele te Leeuwarden den 4 July 1748.
OOSTERGO.
S. Folies, L„ Hu'lshftjs, Popps f<ms% f, f,
van der Mei, G. Rtnkhoudt, N. Ritsma,
L,
H. Homwema, f.D- Sinia, Klaas Meelis % Alben Domi'es, 'foh. Theod. Wilman, D. f. Sylfira, B.van Coten, fan Tzjebht, A. van Het"
tinga? Gjalt Aans\Marten Luytfens tSyds Luytfens j B. Wartna% Sipke Pyttcrs, Sybbren Hyl"kfs, f. Teyes,

WESTERGO.
Clfiás Fontein % H. Qu<ider, 11'. Î V « Sloot er, ^
A. S. Hemricst, W\be L. Stee;ifm»{,Haitz.e Pabes, Eftko Alta, 'f. IdfardiH Marrus Henderiks, Rients Gerrits, H.iye Egges ,fjn Aionsma,
IVi'erd Armes, Rintye Rems, „4bbe Doedes, ff 7ggert Hilkgs't Titus Staakt Suiko WigLrmd.

SEVEN-WOUDE'N.
E. Edema^ Dir^Bœtits,
CornclisWktevîent
WKMeehhoff"% E. Wigtri H Wytff 'feens, Willem
Annîs% Meiiie Pytters, R. Fplkerts, Melk Klafht Vibe fohannes,, Birh^Pjiters, f ent ie Seed/èsfr A.Sipk^Si Klaas Roeit t M. MQttsma^Fiev
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Hdrings, f. Faber, 5 . Wigeeri,
Sybolt 1'ckes, A. Hubbelin^.

G. Gajînjet4

STIiEDEN.
fo».« F, Olâerfma^ IJjl'^Wjtfcs de fries, %
A". Bajfcleur j Gillis H. Alesdag., Matthvs Srœit%
G.Coopmans^ Wybbe Buma, A.Lam,
Andrie*
Wouters, Ambr. Dorbout, f. H. Muller,
f.f.
Alema,^ Thomas Hiarda, S. Bramver, Robyn
Arjentz,, fob. JPiebes, Gerrii Dirks,
P.Binkfs,
fohannes Koof mans, Æ E. Hoitfc-ma , Heeble
Feytfes, Hidde Enkes, I. Hcrntamdes.
ZOO hebben.Wy goedgevonden, de poiniten
reformatoïr, zoo als die déze morgen' aan Ons
zyn overgegeven, te approberen , en op morgen alhier te Leeuwarden te laten publiceren,
envorders zoo ras mogclykover de geheele Provincie, ter plaatfen daar aien gewoon is, publicatie en affiftie te doen. Met byvoeginge, dat
dezelve zouden werden overgegeven ter approbatie en guarantie van Syn Hcogheit.

Aldus gedaan, gerefolyeert en gearrefteert op het Landlchapshuis binnen
Leeuwarden den 5 July 1748.
M . O. B. TOE SCHWARTSENBERG V L
EK H O H E N L A N S B E R G .

tJTer Ordonnantie van Hun Ed. Mog,
Je,' v. SMINIA.
H &
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12.

PIIRÏTCATIF

D

E Staaten van Vriesland allen den. geeften,' die dezetî zullen

alËOj ofce hooren leefen, Saint.
Alfoö de Gecommitteerden van de Gemeentens aan Ons op den 22 deefes laaftleeden hebben geprsefenteert, en begeert
dat Wy zouden approbeeren eft laten publiceeren en aifigeerendevyf articulen hier
naa vaa woord tot woord volgende.
Art. I.
Dat de Generale en particuliere Collecîeurs wierden geaothorifeert, om op een
bekwame wyfe inmanioge te doen van fodanige penningen a!s van Reëlen , Speciën
c'n ImpoOtienin hare Colleftboeken wegens
goderen voor May 1748. ingevoert, nog
te goede zynde ( fulJende egter het Gemaal,
Beefliaal, Turf en Hout, Segels en Paflûgiegeld verftaan worden tot den 1 Juny
1748. te hebben gecöndnueert) deièlve
penningen fpoédig aan de generale Coflecteum of den Lande te befürgerr, en voorts
de generale Coilècleurs te ordonneeren om
binnen de tyt van agt weeken hare onttangene penningen aan 's Lands CaiTa te
feehahdigen en rekening en bewys yah-hare
gehad hebbende adminiftratie tef doe».
Art. I ï .
Dn dfe .Coïte&eurs wéïtes hoeken weg
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N°' *s.
of verbrand fyn werden gelaft 's Laads penningen op de befte wyfe in te vorderen ia
s
£ bysveefen van twee Gecommitteerden en
een uit het Geregte van yder Grieteüye of
Stad, in "welk gevalle cfe Collecleurs ge«
honden fullen fyn den eed te doen in handen van 't Geregte, dat fy in 't invorderen
van die penningen alle omfigtigheid hebben
gebruikt en de nodige elucidade gefogt,
ook den Lande direct nog indirect niet
hebben gefraudeert; en vorders aan a1}e en
een yder 't fy Geregte of particulieren, onder wien boeken en gelden beruftende fyn
te ordonneeren defelve aan de Colleéleurs
ter plaatfe onder Recipis over te geeven,
mits dat de Opfigters eg Contrarolleura
fampt haven Chergers betaak lullen worden
tot den i. Tuny 1748.
Art. IIT.
Dat mede Haar Edeie Mogende de He eren Staaten'Tullen worden verfbgt aan alle
generale Ontvangers vao Grietenien of Steeden te ordonneeren , om binnen de tyt volgens 's Lands Placcaat bepaald een nette
afreekenig te dom van hare ontvangene,
floreenen ultimo February 1748- verfcheenen incluis, en de gelden aan de Schavers te beforgen.
Art. I V .
ïnsgeîyks gemelde Haar Edeîe mogende
te verfoeken om aan de Refpeóiive Gereglen aanfchrjving te doen, ten einde het
^derde termyn vm de vyfcigfte pensing bia*
"

•

H

g

• • - ' • • •
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N ü - 12,

nen de tyd van fes weken na dato deeles
worde geeifcht en betaalt ten overflaan van
vier Gecommitteerden uit yder Grietenie
of Stad, die daar benevens het Gerechte
over fullen moeten beibîgneeren, en fal de
Ontvanger Bouricius wederom de laatfte
veertien dagen tegens de exfpiràtie van de
bepaalde fes weken tot het ontvangen van
ongemunt filver en goud in de munt. e moeten vaceeren.
Art. V.
Dat vorders de Gecommitteerden uit
Landen en Steeden defer Provincie thans
op de Doeîe vergadert, door Haar Edele
Mogende werden geauthorifeerir om generale regels van de niéuwe Quotifatie te mogen opftellen, etr defèlve Quotifatie door
dele of andere Gecommitteerden by de Ingezeetenen te kiefen, ten overflaan van Commiliàrlfèn uit de refpecHve Gere^ten îe mogen efFectueeren.
De Gecommitterden uit de Landen en
Steeden van Friesland hebben geauthcifeert
en gecommitteert, authorlfeeren en coxnmicteereiî mitsdeefen deHeeren/Iotze-Q».*der en Ui/ke de friss, omme voor en omme«
ftaande Poînften over te brengen.aan Haa?Edele Mogende de Heeren Staaten van
Friesland, en op 't nedrigfte te verfoeken,
ten einde Haar Edele Mogende" áefelve gelieven te approbeefen t laten pubîiceeren 9
jn affieeeretij terpîaatfe daarmen fjewooh
IJ publicatie esrafficirie te dóen,; a£urïï" bïn=~
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men Leeuwarden ter Vergaderioge -vaa
voorfchreven Gecommitteerden op de Stads
Doele den 19 July 1748.
Was geteekent

OOSTERGO,
S. P O K K E S . N. RITSMA.

W E S T E R G O ; '•
H. QUADER.

J A N MONSMA;

WOUDEN.
DIRK BEENTS.

E. EDEMA»

. STEEDEN.
J O N A S F. O L D E R S M i L
P. B I N K E S .
En Wy daar op goedgevonden hadden»
dezelve wel by Refblutie van gifteren te am»
plecleeren en approbeeren, maar de executie daar van uit te ftellen ter tyd, Wy
omtrent'defelve het advis en de cbnfîderatien van Syn Doorlachte Hoogheyt den
Heere Prince Erfftadhouder zouden heb»
ben mgenobmen; maar nu op nieuw vernoemen uit 'de Remonftràntië, ~door ende
..-van "wegens-dezelve Gecommitîeerdes^ op
.-,. j'L
H |
hoi-
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huiden aan Ons ingelevert de verwonde-'
rifige en ongenoegen van defèlve Gecommitteerden, omtrent het uitftel der Publicatie door Ons begeert, en derfelver nadere
ïnitantien, om defe Publicatie aanftonts
voort te neemen en niet, foo"'als-in hunne
Remonftrajitie feggen hunne pogingen te
vijipendeeren, te meer daar Zy wederom
bedroefde tydingen van opfchuddingen onder de Gemeente uit alle kanten hoorden s
en voor elendige gevolgen vreesden: Alwaaromme op nieuws verfogten dat deefe
Articulen of Poinften mogten werden geapprobeert, ea fonder uitftel teî executie
geftelt, alfoo anderfins te vreefen ftonde
dat alles in vorige gewelt faî üitbefften. ;
Soo is 't dat W y , om te voldoen aan
de herhaalde inftantien der- Gecommitteerden en voor te komen de onheilen welken
Zy vreesden, hebben goed, gevonden en
verftaan defelve vyf Articulen te amplecteeren en te âpprobeeren, foo als Wy defelve ample&eren en âpprobeeren mits defenj'"En'-dat defelve gullen werden gepubli»
eeert ende geaffigeert ter plaatfen, alwaar
îTit&ngewoon is Publicatie en, aiïïxie te doen.
Aldus gedaan, gerefoîveert en gearresïeert op het Laiulfchopshuis binnen Leeuwarden 3 den 2Ó July 174.8.
H. W. v. GAMSTRA, Vt.
. Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog. 1
Ja V. SMINIA».
vjJSé
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JL Jl JtriT*

DE Staaten van Frieflaödt al*

len den geenen die decfen zullen zkn.
oftehooren leefen SALUIT, Doen te weten;
Alfoo de Gecommitteerden der Gemeentea
op de Doele vergaderende aan Ons op Don*1
dcrdag den ly defer hebben gcpræfcnteert de
47 Poincten, hier naa van woord tot woord!
volgende, met verfoek ora defeî ve tegen Dingsdag daaraan volgende te approbeeren en alhiet
te laaten publiceeren, voorts ddor de druck
gemeen te maaken, om door de geheele Provintie te worden gepubliceert en geaffigeerc
ter plaatfe daal' men gewoon is publicatie ea
affiçfcie te doen.
Nadere Pofnften by áe Gecomiîut*
teerden uit Landen en Steden thans op de
Doele vergadert, opgeftelt, en ingevolge
het 14 Art. van de Notificatie van den j
Juny san haar Ed. Aîog. de Heeren Staatert
defer Provintie gepræfenteert,
I.
Ddt dewaare Gereformeerde Religie» zóS
als dcfeive hier en over de geheele Unie ge»
hert en gepredikt word, volgens Placcaaterj
ten dien einde reeds geëmaneerr, worde gemaincreneert, en 's Lands Ordonnantie tegeng
*£fehendender Sondagen, lafteringca en mis»

H I
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bruikirg van Gods Heiligen Naam, nauwkeurig g^oblerveert worde ; en worden toï
Örerv einde wel uttdrukkelyk verboöden alle
Remnfièn en Jaarmarkten op Sondae;en te
wJogen houden. En wordcrj.de Officieren en
Aïjgiîlraattn wel expres beîafl: daar tegen fvigîJecren by pœne van 50 gouden Fneflchc
Kyders aan den Armen ter plaatfe te verbeuren,

;

n.

Dar alle PaftorvePhatfcn en Landen onder
iupplen'c ftaandc, openbaar by ordinarisStrykm Verhoog-geld fullen worden verhuirt, dog
niet langer als vooreen tyd van ƒ of 7 jaaren.

nr.
Dat alle goederen van oudsher aan Kerken .Paftoryen of Arme-ftaten hebbende behoort.,
daar' wederom fulfcn worden aangenegr, en.
de Kerken, Predicanten of Arme ftaten de
•ypÏÏc Emolumenten Jaar vangeîiieters,cxempE
Foodanigc goederen , die met confent ei> by
de C reit van den Hove zyn verkogt of verwiffelt, waar onder cghtcrHçydveldcr. en afgegravcne Landen, die tot lEclioratie of verbeetcringe verpaght zyn niet fullen v/ofden
«creejicriï.
IV.
'Dat de verkiciînge der D'uiïfe ScHooîm'cefrers fal gefchieden door de Lcdcrrmtcn van
de Gereformeerde en Mennonyte Godsdienfr,
hlyvende de Steden by haar gebruik, als mede fölkc Schooien die door particulieren zyn
*ïf ao»h ftaan 0P2,eregt ie worden,- mits dsî
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éc Schooîmeefter ay een man van bedroefde
GoJsvrught, en een Ledemaat van de Gerefofraeerde-iicligic.
V.
Dat alle dkgecne wtlke-contribueeren tot
't fLtten van Vasten en Waaterloflingen, reparecren van Wegen, herlteilen van Zetten»
Bruggen, Tillen, particuliere Dycken ea
•waterkcerjngen, îâmpt van Houten en Voetpaden, en vorders 'c geen tot openbaar, en eygen gebruik benoodigt is, fulks mogen volvoeren by pluraliteit van ftemmen , zonder
daar toe't gezag van 't Gerecht of Magiiljaac
nodig te hebben, en zal tegen de dcfaillanten
parate executie worden - verleent;, houdende
yder Diftncl; in 't by Tonder 't Regt om foo»
danige Reglementen te maaken als fy tot haagt
•iigen nut en vcyligbçif yerftaan te behooren.
Dat alle Stcmdragendc Satlicn in 't Cohfer
van den jaare 1640 geaJmitteert, ais nog adjnifilbel fulkn zynjf indien dtfeîve quantiteij:
van Landeryen, doen ter t,yd 'er onder behpq,ïende tegenwoordig ,'oefitfen. Dog zulten
voor'tovengegeci] andere Stemmen wordea
geadenuteert , als van Hornlegers voörfien.
înet een HuyCngc ende quantkçit-vanioPpndem: KleylaoJt of 40 Ponden':-.: Woudîandt,
Zullende voor Kdeylai.dr gereekent worden ds
zulke welke voor dcelcn cle vol-Ie Hoorngelden !.ebb,cn betaalt, u i 't ovciige voor W-oud»
SUn it. Dug fullen de HuyiLn met fternmen
br^eregtigt* hàrfi fCiji via ûwaaûnge bcliou.-
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û&â "t indien kunnen aantoonen dat în h jaa?
-2640 daar onder geen landt is beklemt geweelL
Dar. vorders op 'r, Stcm-Cohicr voortaan gebeld zal moeten worden de groote der Plaateen en Landen daar onder behoorende,
VIL
Dat voortaan niemand zal gehouden zyn om
Volgens 's Landts Ordonnantie , Landîchaps
Óbligaticn of zoogenaamde Toonder defes in
g)ïàa'rs van gemunt of klinkende gelde te ont-.
Vangen, ten zy zulks in de gemaakte Contracîenofimtrumentens tveî uitdrukkelyk is bc»
dongen, of tot betaaling der afkoopen, zulke übligatien zyn gebruykt, zullende eghter
de afkoopen die reeds getauxeert, dog onbetaatt'zyn, gereguleerc worden naa de oude
vet,

vin.
Dat alle die geenedie Landsdievery hebben
.bedreven of in 't vervolg moghren bedryven,
îiiec alleen gehouden fullen zyn 't felve aan
den Lande te reftitueeren,- maar daarenboven
Vervallen in foodanige poenen en ftraffen als
by Placcaten en 's Lands Ordonnantie zyn,'
yaftgeftelL
ÏX:
• Dat alle Eygen-erfde ïngezcetencn en andere gequalificeerde Perfoonen in 't ftuk van
Schieten of Jagen fig zullen hebben te reguleeren paa 's Lands Ordonnantie van den jaare
172,3. En worden de Placcaten naderhand
daar over geëmaneert, afgeichaft. Zullende
fghtei ^He'geqiialiiîceerde tot de Jacht of haare
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Domeftycquen foodanige landen, waar vm
de vrugten nog niet gerifpc zyn , in 't geheel moeten vermyden, en niet om wiidt
op te doen mogen bezoeken by poene van
50 Goudene FriefL* Rjders aan den Lande
se verbeuren.
X.
Dat alle overfchietende Fîoreenen zullen
Jtoomen ten profytevan yderDorpofStadt,
alwaar defelve geJeegen zyn, en ftaan ter
dispoGtie van de Pioteftantfe floreen plightige om defelve in hun Siadts of Dorpg
huys houdinge te diftribueeréa daar hec
aoodigft js»
XI.
Dat alle de geene die collatie gehad heb*
bende tot 'c vergeeven van eenig ampt beneficie ontfang of collecten daar uit ecnige
opkomften voor haar felfs of andere particuliere perfoonen hebben bedongen, zoo
zullen die begeevens of die particuliere per*
, zoonen die de gelden hebben getrokken gehouden zyn, foo.ianige- penningen binnen
3 maanden aaa publicatie defesaan 'cLandts
Comptoir te reftitueeren of te betaalen by
poene van iso Goudene Frîefche Ryderstwee derde aan den Lande en een derde
voor den Aanbrenger te verbeuren. Suilende egtcr hier onder niet begrepen zyn
de • overfchietende Flor-enen , welke aan
yder Stadt of Dorp zuilen worden gereftl»
ïueert op tyd en onder pœne als booven.
XII.
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N°' 13.
XiL
"ï
• Bat het begeeven van Executeurs en Ad*
:
fiften.s bedieningen, moeten liaan ter dis»
pofitie van 't Gerechte, laacende eghterde
•Keufe van de extraordinaris Adfiftenien. of
zoogenaamde Biesjagers aan fuik**- Ingefeetenen die op 40 Guid. of meer op de Quo*
,tifatie worden aan çeflaagen,
±tïL
' Dat alle Generale en Particuliere Ontvangers van Giietenyet. of Steden worden
.gecaflèert, en a-in y.ier Stadt of Grietenyé
.vryheic gegeven. foo veeie particuliere ontvangers aan te ftell^n, áls zy tot hun ey*
gen geryf noodig zullen oordeeten. Welke
Particuliere Ontvangers ten platten Lande
•verkooren zullen worden door" de ftemge*
•regtigde Ingezeetenen die op 40 Car. guldi
en daar boven in d® nieuwe te maakene
Qaot.ifa.tie concribueeren, en .in de Steden
alleenlyk van die geene die gemelde fomma
van 40 Car. guJd. en daar boven in de Qaotifatie betaalen, fullende de nieuw gekoofene Ontvanger gehouden zy.n voor fynadminiftrade goede borge te (lellen tot genoegen van de Ingefeetenen, ook de ontvangene penningen direcl aan 's Landcs calTi
over te brengen en daar voor genieten een
aveede Stuiver per Gulden tot Ccoo Car.
guldens incluis en voor 't meerdere een
vierde Huiver per Car. gulden ibnder voor
Vacatien, Comptoir behoefcens, overbrengen vaa penningen iets te irjoogen trekken
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ófdeelarerën,•' en zullen foodanige ôntfaSH
gen alle 3 jaaren vacant zyn en ,op nieuws,
by openbaare ftemminge worden begeeven,-

;:

•

'" •

"

'

••"

";

:. ,-: - v XIV.
• Dat de nieuw te makeae ^aotifatie fel
gerëkenï wordenaanvanggenöümenteheb» -:
Bén op den 1 Juny 174S.
XV.
' D a t de ftuivergelden door de Pachters by^
de jongfte verpaghtinge betaald aan defeîve
lullen worden gereftkueert, voor zoo ver-re die in 's Lands Cafla zyn gekoomeft,
enempE 't Strykgeld die gevordert fulleîfc
moeten'wofden door de Pachter vaa dè*
geene die dezelve heeft genooten; En Sàh\
len de opfighters tot den 1 Juny 1748»-.
worden betaalt,
.-•a:-;: •"

'

~""

:-

xvï.

T

•

•.-•"•:

»" Dat àîle baytenlaàdfè Arbeiders tot voort-»'
fettinge ván hunne koftwinning haar inde-?
fe provim-ie ophoudende in de QuotifttIe>
fiiüen betalen een twïntigfte van haar ver=
tiknd loon, en zullen de Baafén by wîën
fe werken verpligt zyn, zuh: aan 'tcomp*?
?r>ïr der Quotifatie aan te geeven by pœn&
A-an 6 Car. guldens.
1
XVII.
v-. ï
Dat bv 't invorderen van de %oas Penning,
Sn- min f ten vier perzoonen uit ieder •Grie-v
îffiy ^f Staats Gecommitteerden benevens;
'z Goresje prrï-i>f(C zullen zyn, welke me-'
ás de Ofiivant^ne penningen, zullen moe-.
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il8 nazien, en de geheele befoigöes hef
jperi fluyteni
XVIII.
Dat de Fifeaals ván Grletenyen en Ste*
den naukeurig aght zullen moeten neemen,
dat de Reële honderfte penning over de gegeele Provintie in eonformke van 's Landts
Plaecaat worden geheeven en betaalt by
ptene van 25 goud guldens ten profyte van
den Lande door de Fiscaals op ieder verwaarloilnge te verbeuren, en zullen voortaan de Reëlen van de Hooven, die met
geen huyfen beklemt zyn over de geheele
Provintie egaal worden geftelt, en zullen
de zulke die by de eygenaars felfs worden
gebruikt getauxeert worden, wat huyr kun»
öen doen.
XIX.
Üat de Landen die aan de Prövlntîe vertallen en voor infolvent aangenoomen zyri
ten fpoedigften zullen worden verkoghtg
cnmet Landfehaps ohligatien betaald
'XX.Dat zyn Hoogheyt zeer gedienfiig mag
Worden verfoghc daar toe zyn goede officien aan te wenden , ten einde deefe Provin=
de mag worden in de Quiota der Generale
fcehs contributie weder gebragt op deièlfde
voet als in den beginne geftelt is geweefh
En vorders om een Cornmiiîîe aan te ftelJen t tot wegneemen van alle ingefiopene
abufen in de Refpeclive Kaamers ter Admitaliteyt, en de zelve op een egale voet te
fcrengen,
XXL
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Dat alk fco Landts als particuliere Zylkö
daar h nodig is ten fpoedigftea zullen worden
gerepareert, en in behoorlykeftaatvan defenue gebrast. >
XXII.
Dat aan alle Zylwagters ûúâe ordres zullen worden gegsven om 't waater-op de peyl
af te tappen, en de deuren niet eerder te üuyren ten fy door Vorft of hooge Tyen worden
genoodfaakt, ook zullen de peyien aao aîle
Zyllen worden aangeflaagen, opdat een yder
daar by geinterefleert fig kan informeeren s
zullende 3e Zylwagters ter contrarie doende s
î'elkens aan den Lande verbeuren 50 Goude«e Friefe Ryders.
XXIIL
Pat alle Penningen onder Regters gecorifigneert, zullen moeten worden uïfgetek, en
aan de triomphant behandigt binnen de tyd
van 3 maanden na dat Sententie gevallen o£
Compofîtie gemaakt is, by pœne van zo G.
guldens, in cas van nalatigheit by de Reghters te verbeuren ten profyte van den Lande.
v
XXIV.
Dat voortaan geen fetting op de prys van *c
Brood en Meel zal worden uitgefchreven „
zullende eghter 't gewigt op 't Brood , Bollen &c. continueeren, en 't meel zoo Weyten
als Boekweyten by 't pondt worden verkogt,
en voor een Loopen boekweyten meel gerekent worden het gewigt van 88 pond, fuiver
en fcnder fak, en de mindere gedeekens na
I
"
" advç?
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a-ávenanc, en zuilen geen Pelmolens fiög ztk
dère Molens rogge of weytfteenen mogen o p
leggen: En geen Boekweit njogen gemalen
Worden op Windmolens van wat natuir die
ayn, als alleen voor Brouwers, Stookers en
tot Bceftc voer.
XXV.
Dat aîle Landfchaps Zyllen daar doorvaaiE
is Pubiycq zullen moeten verhutït worden
door de Secretaris van de naby gelegene Stads
XXVÎ.
Dat een ygeïyk een Ampî? of beneâcie be»
koomen hebbende gehouden zal zyn terftont
in Aftuçclen dienft te treeden fonder 't felve
Ampt of beneficie door een ander te moger*
featen bedienen, by pegne van.Caflàtie.

•< .

xxviî.

m

Dat ieder fsgefeten defer JProvJntie vryheif
gal hebben zyn eygen goederen by openbaare
©pveylinge te mogen verkoopen, fonder daar
j©e ggft jlogîgeteds Ontvang» nodig te heb*
XXVHL.
Dat aan yder Stad bf Diftricl.' de wyhek
wort gegeven o ai in den haren Gilden îe hebben en op te rog:en zoodanige zy veiftaan ?,ulîen îe behooren toe haare particuliere huishouding dienftig te zyn, zullende de kenfc ftaan
aan 'yde;: StaJt er. Diftnél of zy Gilden willen hebben en welke, en behoorlyfcc Regie»
raenten worden gcformeert dat de Gilden uiiz
vx kfk» eaar tor geryf van ;> gemeen zyn,
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en t#t fjèvôrderlàge van KonilëöaSïsëiiÄÄ
tegtslieden.
XX IX,
Dat de Leveranties van Mofiteerïngen eti
Tenten &c. der Milif'e op Frieffche Reparatie ftaande, als aiede hst töaaken gedaan 2aS
worden by Ingcsftenen vm dele Provintie.
"^: '

X X X .

"•'•

Pat bet flátwîs van de 'Dokküffler Eë eft
•andere gemeene en publyke Vaarten tot algemeens nut, op de bequaaafte wyfe fflag Wêi*
den bcvordevt.
XXXI.
Dat de Gerechten wel forge fullen hebben
fc dragen ten einde in hunne refpeéfcive Di~
flriclen de pra£fcycq van Chirurgy of Vroedtkunft niet worde geoefïint, als door geadmitteerde en geëxamineerde Perzoonen, en hun
daar ontrent Itrid' te regulceren na 's Lanrîrs
Ordonnantie; En daar Fondzer; zyn tot Vroe.jtrouwen, da. die daar toe ook worden aan-*
gewent.
XXXII.
Dat in de nieuwe te makene Quitiiatie nsu~
fieurigagt zal worden genoomçnop dieLnnds»
middelen,welke door de zoo genaamde ySpè*"
cien zyn afgefchaft.
XXXIII.
Dat de Magiftraien en Vroedfchappen in de
Steden niet meer van tol geëxuneort zullen
*tyn als de Burgers.
XXXIV.
Dat alle Eygenaars van Veeren, fullcn Wy«
i z
ven*
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'fS.rf, en behouden haar oude Rëgten en Privilegiën naar inhoud van haare O&royen,
Maar zullen die veeren die by verfterf of anderzints aan een Stadt, Grietenye of Dorp
hervallen, pubîycq ten nutte van 't refpective
Diftricfc worden verkoght.
XXXV. •
Dat alle Placeaten en Ordonnantien tegen
't uytyoeren van Duy ve- en Schape-rneft zullen worden ingetrokken, en dezelve uitvoer
aan alle en een ieder gepermitteert: blyvende
egter.de uitvoert van Koe- en Paarde-meft
vcrbooden-, op poenen daar tóe (laandc,
XXXVI.
Dat ingevolge het £i Art: vâri de Poîncten
Reforroatoir alle Fioreenpligtige van ieder
contributie zullen worden gecouvoceert binnen 5 maanden naa dato dezes om ibodanige
reglementen re £orrr}ricrcnt ingeflopen abufèn
te verbeeteren, tractamenten te raenagpfren,
alle ongeregelde rnaaltyden te reyeeren , foo
en in diervoegen als &y tot voordeel van haare
contributien én nutte der Ingezetenen verftaan
zullen te behooren : En faî deeze convocatie
binnen gemelde bepaalde tydt gefchieden door
de tegenswoordïge Gecommitteerden.
XXXV IL
Dat de Commifiîe-koopers van Booîer en
Kaas en wat ver krs ta' Waage g-"bragt woix
ten: cpfigte van 'c waagreght geen voordeel
zuilen genieten van haar burgerfenap in de
Steden," maar 't waagreght zullen betaalen op
een 'gelyke voet als andere iiJandfe Kooplie<àmi
.
XXXVILL

Wumkes.nl

XXXVIII. Dat de Tolhekken die in defe tegen»
woordige onluften gedemolieert zyn, weder zullen mogen worden opgeregt ten
kofte van de Eygenaars of begeregtigde.
zullende echter de hekken van 't paflàgie
gek voor altoos blyven gedemolieert.
XXXIX.
Dat de Præicriptie volgens 's Lands Ordonnantie op twee jaaren bepaalc niet eerder fàl ftandî; grygen als naa verloop van
tier jaaren.
XL.
Dat de Gecommitteerden der dorpen alwaar kuypers woonaghtig zyn , de vryheiu
znllen hebben tot geryfvan de ïfigefeetenen
hun eygen vatmerker te ftellen; mits zoo
wel in de zwaarte als groote 's Lands Ordonnantie obferveerende.
XLI.
Dat de Reële en Perfoneele Goedichattinge zullen continueeren, en op dezelve
voet gelyk als teegenwoordig worden geheeven: Dog znllen ingevalle van verandering daar toe geauthorifeert weefen de Gecommitteerden uyt de refpective Grïetsnyen en Steeden ten overilaan van 't Ed.
Gerechte.
XLII.
Dat niemant eer.ige waaren nog coop«
rnanfehappen door het Landt of Steedem
zal mogen voeren, om dezelve îangs de
deuren uyt te veylenöf ter ileetete verkooI 3
pen,-
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pen, ten zy hy kan aantoonen met geregtelyke verklaringe, dat hy in deze Pro vinde. huyshoudende is, en in zyn Quotifatie
îxiec minder als 40 Car. guldens is aangeflagen, en dezelve voor een geheel jaar heeft
betaalt; exemt die geene, welke met ge.aoegzaanie bewyfen kunnen aantoonen,
dat reeds vyf jaar in detfe Proyintie hebben gewoonc, en haare iaften betaalt. Öolç
%a! geen vreemdeling eenige waaren by publyke reylingen moogen verkoopen als by
geheele partyen, Nombers baaien of-volle
flukken; fuüende i.-uk geen Inwoonder hem
mogen laaten gebruiken, om waaren aan
vreemdelingen to^behoorende op zyn naam
by Ellens of kleine maat in 't openbaar by
boelgocdc te mogen verkoopen, alles by
pœne van confjskatie der goederen, te bekeeren J voor'de armen ter plaatje en \ voor
dea aanbrenger, en worden alle Geregtsdienaaren en een ieder daar by geinteresfeert, by deefen geauthorifeef t daar tegeiii
te vigiîeeren.
XLiii;
Dat dcor de geheele Provîntîe opteeke=
rûng lal worden gedaan, hoe veel Hoornb'eeften van May Ï747 tot dato dezes aan
de befrnettelyke fiekte zyn geftorven , zullende voor ieder vol waffen Beeft, een üU
vere Ducaton, en de jongere naa advenanE
gekort worden in 's Lands Floreen Perri
of Maart 1749 in te gaan. En zullen die
geen Floreen of Landsfohatting bèta1, en,
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een döu'ceur van gemelde fommá worfèi
gegeven , ten profyte van de geene-dieeygenaars van 't verftorvene Beeft zyn ge»
Weeftt fulleade de ontvangers voor 't uyt?
tellea van die geîdea niets moogeû genie*
ten.
XtlY.
.. .
Dat Ffaar É<J. Mog. de Heerea Staaifa
dezer Provintie de Diakonen of Armevoog»
den gelieven te aüchorifèeren, om de rog:»
teriaîen van de afgefmeetene Cherchers en
öpaigters huysjes ten voordeele van de:Ar»
men der relpechve Diftricren van Steden
of Dorpen 3 daarze geftaaa hebben 3 teveï»
koöüen,
XLV,
Dat de Ckîqaen van de Cornptoiren
geen dubbekjes zullen trekken voordeqiîitanties, maar dezelve om niet gehoodeö
zyn te geeven aaîi de houders1 der 0Wiga«
tien en Lyf-Kente brieven.
"'

xtvi.

;

Dat om Landen in Polders te leggen, eé
ook de Stemmen, zullen bevoegt en .mag*
lig zyn de Eygc-naars van drie vierde deelen 5 die van een vierde deel te overfteramen: Soo nogtans dat de Eygenaars van ds
landen die dus overitemt zyn op tauxatie
van Ospartydige fig van hua aandeel zullen kunnen ontdoen aan die hun dus over-?
fremmen., en die gehouden zyn tot ees.
prys hy zulke tauxatears geftelt de zulk?
han Landen af re neeroen.
I 4
XLVIL
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N°- 13.
XLVÏI.
Haar Ed. Mog. de Staaten dezer Provîntîe worden verzogc deefe overgegevens
Poinclen tegens aanftaánde Dingsdâg te
approbeeren, en alhier te laaten publiceeren, voorts door den druk gemeen te maa»
leen om door de.gehéele Provintie te worden gëpubliceert en geaffigeert ter plaatze
Saar men gewoon is publicatie en affótie
se âoen.
• Aldus gedaan en gearrefteert door de
gefamentlyke Gecommitteerden uyc
- . »i X.anden en Steeden op de Doeîe
vergadert den 25 July 1748=
'

ÖOSTERGO.

S. Folies, L. Hulsbujs, f. D. Rinia, L.
'M. Hommema, f. f. van der Mei, G. J?i»khoudt, KUas Meelis, Albert Douwes, f oh. Tbeod.
Wilman, N. Ritsma, Daniel Kyfira, B. van
Coten, fan Tzdebles-, Manen Luytfetis, Sjds
'jLuytfèns , A. van Hettinga , Poppe fans , B,
Wanna, Gjalt Aans% Sipke Pjters,Sybren Hjlf.
kes.f.Tejes.

,

WESTERGO.

'• Haye Egges, W.vanSlooten,
H. Qunàer,
'A. S. Hemrica, Wybe L. Steen(ma, P. AIma%
'jHaitft Pabes, Eelko Aha, f.Idfardi^
Jtfarctts
Ifenderiks, Ryents Gerrits,fan Monsma, Wierd
\Annes, Rintje Reins, Wiggert JIilkfs , Abbe

peedes? Tittis Staakt Pjtier Klazw,
. . .
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SEVE'N-WOUDEN.'
E.Edema, Diri^ Beents, Melk Klafêst f enI'ie Seedfes, A. HmbbeUnh^, A. Sipkçs , Klaai
RoeIs ^ H. Hoitema^Pier Harings, Ulbe fohatf
nes, Dirl^Pytters, Wytfe f eens, Cornelis Witteveen , Willem Annis , Meine Pytters , SyboU
Tcckei,i R. Folkerts, f. Faber, W Meekhof,
G.GaJlnjet% Broer Wigeeri,
E.Wgeri,
STEEDEN,
/onas F. Olderfma, en in qualt. voor Uj'/ktf
Wytfes de Fries, f. A. Bajfeleur, en in qualt.
voor Gillis Mesdag,Matthys Smit, en in qualt»
voor Dr, G. Coopmans, Wybbe Buma,A.
Lam%
Andries Wouters, Ambr, Dorhout \ f. H. Muller, A. E. Hoitfema , f, V. Alema, Robyn Arjent^,, Heeble Feit fes, Thomas Wiarda, Feike
Folkena, Hidde Eukes in qualt. fxriaen Herman
nides, fahann.es Piefas, Gerrit Dirks% P. Bin*
kes, f, Koopmans.

Soo hebben W y , na deliberatie, goedgevonden en verftaan, de zelve Poinden mits
defen te approbeeren, door den dr«k gemeen
te maken, en door de geheel e Provintie te doen
publiceeren en afïîgeeren ter plaatièn, alwaar
gewoonelyk publicatie en affiétie gefchiedt.
Aldus gedaan 5 gerefolyeert en geafrefteert op het Landfchapshuis binnen
Leeuwarden den 30 July 1748.
M, O. B TOE SCHWARTSENBÊ&G Vt.
EN HOHENLANSBERG.
Ter Ordonnantie van Hun Êd. Mog.
J«. v. SMINIA;
1ƒ
jpjy*.
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y W I L L E M KÄREL H E N »
D R IK F R I S O , by der gratie

Gods, Prinfe van Oranje en Najfau t
enz., enz,, enz,. Erfjiadbouder", Kapitein en Admirael Generael der Vereenigâe Nederlanden.
Doen te weten; Nademaal de Edele Mogende Heeren Staten van Vrie'Qand by der zelver Refolutie van den 11 Juny 1748. aan Ons
hebben gedefereert de volle raagt, om, na
pverroeping van Gedeputeerden uit de Staten
en Gecommitteerden uit de Ingezetenen, de
conftitutie en ftaat van het Land op vafte gronden te flellen, de ingeflopen abuizen zoo omtrent de Regesing, Financien a!s andërzins te
redfefîëren, de Provincie in ruft en bloei te
brengen, en ten dien einde zodanige Plakaren
en Ordonnantien te doen emaneren, als W y
tot welwezen van den Lande zullen verftaan
te behooren.
Zoo hadden wy,eeo geruimen tyt geleden,
voorgenomen en ook den dag reeds vaftgefteld,
om naar de Provincie van Vriefland over te
gaan,om in gevolge de magt,ons by devoor=
fchreve Refolutie van de Edele Mogende Hee»
xen Staten gedefereerd, by de band te nemen
enter uitvoer te brengen het gene Ons by de
.vqorfchreve Refolutie is'gedemandeerd; doch
in' de uitvoering van welk goed voornemen
yfy zyo verhinderd geworden, eerft doos*
€ffi
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eeB sware aekte en naderhand door onlofte»,
die alhier in de Provintie zyn ontftaan, zoo
als Wy daar in als nog verhinderd woiden
door verfcheide nieuwe en gewigrige arrangementen, dewelke in de voornaamfte takken
van de Finantïen dezer Provintie dienen gemaakt te worden, en welke, fpoedige voorzieninge vereiflchende, Ons voor als nog niet
toelaten, om Onze voorgenome reize naarde
Provintie van Vnefland aan te nemen.
OodertufTcben dát. W y geïnformeerd worden, dat de onluften en oneen ig heden, in de
gemelde Provintie van Friefland hand over
hftnd toenemende, geen verdere tyd van uit•ftet, zonder de Provintie aan de uirerfte verwarringen en onheilen bloot te (tellen, overlaten, om een* aanvang te maken met de ruft
op een efficatieufe wfie aldaar te herftellens
en teffens te treden tot een grondig onderzoek
van zaken, het geen vooraf moet gaan„ om
den oorfpronk van de gemelde onJuften weg
te nemen en te komen tot een werkeJyk rç*
dres van de abuizen, zoo in de Regering, Finantien als in andere refpeclen higciloopen,,.
tot vaftiîeltinge van de conft.tuue van dclie»
gering op goede en duurzame gronden , eot
tot het gcene verders ftrekken kan omdePiOi
vint'ie in ruft: en bloei te brengen.
Omelle welkeredenen W y noodig geoort
deeld hebbende, ecnige Heerco te committe,
ren en te verzoeken, om zich ten fpoedigfte«
is willen begeven naar Leeuwardca, om aldaar by proyifîe en tot oaze.komfi, met over*
,F0£ '.;.
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Na- .4:
roeping van Gedeputeerden van de Staten eh
Gecommitteerden van de Ingezetenen, preparatoir te examineeren de abuizen die op het ftuk
van de Regering en Financien zyn ingeflopen,
als mede de middelen, die zoo tot redres van dezelve abuizen, als tot vaftfteiling van de Rege»
x n g op goede en duurzame gronden, en tot bloei
es welvaart van de Provintie en van de goede
Ingezetenen van dien, zouden konnen worden
by de hand genomen en in het werk gefield.
ZOO IS ' T , dat W y alle en een'iegelyk van
de goede Ingezetenen op het aîlerernftiglte en
crouwhardgfte willen hebben vermaand en ge. vaarfchouwd, gelyk W y dezelve vermanen en
waard-houwen f>y deze, om zich als goede, gehoorzame en gefchikte Ingezetenen te gedragen,
en zich voortaan van alle geweld en feitelykheden zorgvuldigiyk te onthouden, oppcene, dat
de gene, die bevonden zullen worden contrarie
gedaan te hebben , zonder eenige conniventie
daar over by den Hove van Vriefland zullen
worden geftraft, zodanig als naar exigentie van
zaken ,• volgens de difpofîtie van de befchrevé
Regten en Plakaten van den Lande, bevonden
zal worden te-behooren.
En op dat niemand hiervan ignorantie pretencfere zal deze' alomme worden gepubliceerd en
geaffigeerd daar en zoo hcc gcbruikclyk is,
Gedaan in den Hage den z~j July 1748.
Was geteekend,
PRIXSE D ' O R A N G E
& NASSAU.
Ondcri'lond, _
- . T e r ordonnantie van ZYNE .
HOOGHEID.
'£n gccojJtrafigneefd
•

;

J„ ra BACK,

PUB-
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E Staten van Vrleflandt allen den geenen, die deezen zullen zien

ofte hooren leefen, SALUT, Doen te westen.
Overmits in de tegenswoordige omftandigheic van tyden de betaalingen van de Landsîaften mcrkelyk zyn veragtert 3 daar de ge»
fteltheit van faaken het tegendeel ten hoogfteiî
koomt vereyffchen, en het ten uitterften bedenkeîyk is, dat de Militie van den Staat onbetaalt zoude werden gelaatên, en de 'sLands
Comptoiren moeten ftille ftaan. Soo is 't: dat
Wy op het advis en ingenoomene confideratien van de Heeren Gedeputeerden van Syn
Doorlugtigfte Hoogheit, den Heere Prince
Erfftadhouder, zig tegenswoordig in deeze
Provincie bevindende, nebben goedgevonden
enverftaan, te ordonneren, zoo als Wy ordonneren by deezen, dat alle de achterftalligç
laften en fchattingen,niet alleen van Floreen3
Reële Goedfchattinge, en Speciën, maar ook
van de verdere Middelen, die voor deefeir
verpacht ge weeft en 1748. verfcheenèn zyn,,
door de refpe&ive Ontvangers en Cölleclieurs
met alle moogelyken yver ten fpoedigften zullen werden ingevordert, en door de Ingefce*
tenen aan dezelve opgebragt, ende voldaans
Werdende dezelve daar toe wel uiîdrakkeîyk
• en
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en eroftig aangemaant, en ©m fîg te onderwerpen aan .de middelen van executie, tegens
de naalaatige eyndeiyk moetende worden ondernomen.
Dat om de Ontvangers en Collecteurs tot
het innen in ftaat te {tellen, aan hen van {tonden aan zullen werden overhandigt de registers en boeken, welke aan dezelve zyn-ontnoomen, en zulks door die geene, dieze als
nog, tegens Onfe intentie, onder zig mogtèn
hebben gehouden.
Dat vervolgens de particuliere Ontvangers
en Collecteurs deeze penningen alzoo ontvangen hebbende, dezelve zonder eenigen uytilel van tydt zullen hebben over te brengen
aan de Generale Ontvangers en Golle&eurs,
welke gelaft worden, het geld aanftonds over
te leveren aan het Comptoir der Provincie of
aan de Schryvers der Gompagnien, die op hea
geaffigneert zyn geworden , op dat alzoo de
confufie in 's Lands Financien eenigfins moge
werden voorgekootnen of verbeetert, de Militie van hunne foldyen voldaan, en de Generaale Catrsptoïren in een behoorlyke train gehouden.
En .opdat een yegeîyk zig naar den inhoud
deezes moge gedragen, in daar van geen onkunde voorwenden, gal deeze alomme ter gewoone plaatfen werden gepubliceert en geaf»
figeert. Want fulks ten befteo yan den Lande verftaaa Wordt tç 'behooren*

AU
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Aldus gerefolveert en gearrc**
fteert op het Landfchaps huis
binnen Leeuwarden den 10 September 1748.
AT. O. B. TOE SCHWARTSENBERG Vt
EN HOHENLANSBERG,
Ter Ordonnantie van Hun £d. Mog.
JR v. SMINIA';

"PüPs
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PUBLIC A T I E«

DE Staaten van Vriesland al-

Jen den geenen , die deezen zullen
zien ofte hooren teefen SALUT: Doen të|§p
weeten.
.
Alfoo Wy, op de herhaalde emffige ver*
foeken en inftantîen van de Ingefeetenen
deefer Provincie, in de gepaflèerde maand
juny hebben moeten refolvaren tot de affchaffinge der middelen van Financie, dewelke 's Jaarlyks ten voordeele van den
Lande tot dien tyck toe zyn verpagt geworden , waar door de Provincie een feer
'importante fomme van Jaarlykfe inkom»
iten, veele tonnengoudsbedragende, heeft
verhoren, dewelke wederom op eene andere wyfe zullen moeien werden aangevult,
vermits ïbnder falks het onmogelyk is 5 de
ordinaris Provinciale laften en de betaalinge der Militie gaande te houden, veel min
te voldoen aan de excesfive fommen geîds ?
dewelke zeedert eenige Jaaren herwaarts
door hun .Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden,
ende den Raad van Staten ijn geê'ifcht geworden j om daar meede de Republicq mee
al Wat daar in dierbaar genoemt mag worden, te verdedigen; en Wy tot nog toe
niet hebben weeten uit te vinden een iuffifant middel, waar door h§£ verloorene

zou-
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f oude kunnen werden vergoôdet: Soo is H
dat Wy, terwyle Wy Ons met aîlen mögelyken vlyt berïeerftigeir, om de geleedene fchade in de financiën van de Provincie
te herftellen , hebben goedgevonden, en,
verftaan, vinden goed en verftaan mitsdeefen, elk en. een yegelyk te verfoekeà
en uit te riöödigeh, fig te Bevlytigen, om
in deefen met Ons te willen uitdenken eâ
aan de hand geeven zoodaanige fondfen,
als hy zal rheenen te kunnen flrekkenj om
de Provinciale1 .Comptoiren te verfterken ,
en te remplaceren de pachten, die op begeerte der Ingefeetenen zyn argefchaft geworden , en fonder welkers remplacement
een totale confufie in 's Lands financiën onvermydelyk te wagten flaat. Aiwaafomme
Wy tor meerdere aanmoedigingc beloovea
eene prêemie van twee honderd iîlveren ducatpns voor den geenen, die daar toe het
befte en, naar Onfe gedagten, voidoenenet
ProjecT: fal koomen opgeeven; In die feekere hoope en verwachtinge, dat de goed-s
Ingefetenen, aan wiea, het welvaaien.vatt
hun Vaderland ter harten gaat, al hun. verftand en vlyt gaarne daar toe fullen willen
aanleggen; te meer daar by het doen van
de remonftrajHien en verfoeken tot het affchafîen der middelen van verpachtinge telkens is gefuftineert, dat het verlies heç
welk daar door geleeden foude worden ge»makkelyk was te herftellen doof eeàe ge»
ringe quorifaue s of by eenige rodere ^rée*
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gen , waar door de Ingefeetenen veel minder ibuden zyn befwaart, dan by de be'îaaîinge der pachten.
En opdat een yder hier vân hennifîe
mooge bekoomén 3 fa! deeCe alomme werden gepubÜceert en Je geaffigeerr ter plaatFe n , daar gewoonelyk publicatie en afficlie
ge'fchiedt.

Aldus gerefolveert ende gearrefteert op hec Landfchaps huis
binnen Leeuwarden den n September 1748.
M. O. B. TOE SCHWARTZENBERG Vt.
.EN HOHENLANSBERG.
Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog.
Jé, v. SMINIA,

jPXJB»
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PUBLICATIE:
E Staatcn v a n F r i e f h n d t allen den geenen die dcefen zul'en
zien ofte hooren leezen, i>ALUT: Doen te
weettn.

Alzoo tot Oafe kennifle is gekoomen,
dat nvàeÜge geruchten onderden goede lngezetenen door deze en gene werden verfpreidt, als of de 'sLands penningen 5 herkomftigvan defloreenen en andere beladingen,
door de Generale Ontvangers en Collecl.urs
der Grietenyen en Steeden niet naar be :
hooren zouden werden verantwoordt, en
in der waarheyt aan den Lande betaak s
maar tot hunne particulier voordeel rnîsbruykt ende verdonkert. Door welke geruchten, hoe weynig grond ze ookmeugen
hebben , veele werden vooringenoom&n ,
en in die bevatùnge gebragt,, das: de gelden , door hen en hunne mede Ingezetenea
werdende voldaan , onnuttelyk werden verfpik; en dat de Regenten of zelve daar
aan fchuldig ftaan, of geen liefde genoeg
voor hunne Ingezetenen hebben, om de
in deezen ' iualvtsrferer.de Ontvangers ea
Collecteurs te oncdekfcer. % en naar verdienften te doen ftraffen. Soois,t% dar Wy,
ter Onfer ontlaftiuge, en om Ons m bet
openbaar te fuyreren van de blatne op deeze wyze aangewree^en s na rype deübera-
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tïe hebben goedgevonden ende ge'arre*
fleert 3 vinden goed en arrefteeren mits
deezen, datvsor, of uittcrlyk ep maandag
den 18 November eerftkomende een algemeene Refrendag zal werden gehouden door
«Je geheele Provincie, in alle de Grietenyen
en Steeden, op welke de Generale Ont*
Vangers en Colleiäeurs pertinente oploffinge
en reekeninge zullen moeten doen van de
penningen, wegens de Fioreeïirente tot aan
den 1 Maart, en weegens de Speciën, en
alle andere 's Lands Middelen, welkers invorderinge aan hun is aanbevolen , tot aart
den 1 May 1748- verfcheenen, by henont»
vangen, mè't aanwiezmge , waar dezelve
volgens ordre van den Lande hebben bekeert en betaalt.
Dat ten dien einde aan de Ingefeeteneq
ten platten Lande aanzeggingen door de
Dorprechters in yder Dorp zullen worden
gedaan op geîyken wyze,...als die gefchieden .tot het Hemmen van Volmachten ter!
Landsdage 5 op dat dezelve Ingezeetenen ,
die wettig in de Kerken Compareren zullen, uit hun midden twee bekwame engefchikte perfoonen mogen klefen, die zi<«pp den. gefteîden dag begeeven naar de
Bechfemer hunner Grietenye, en aldaar
snét het Gerechte helpen opnecmenenfluyîen de Reekeningen van de Generale Ontvanger en Collccfceur van hunne Grieteïsye, en om vervolgens van hunne bevind.în'ge fdhriftelyke beioignel te maken, ten
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einde die aan Ons werden overgebragt,
om daar omtrent ten nutte van den Lande
gedilponeert te worden naa behooren.
Dat deeze Reekeningen, voor foo verre
de Steeden betreft, gedaan zallen wordea
In de Volle Vergaderinge van Magiftraat
en Vroedfchap, met overroepînge van eenige Gecommitteerden uit de Bevelhebberen , uit hun midden door hen zelven te
benoemen.

Aldus gerefolvcert en gearrefteerî. op het Landfchapshms binnen Leeuwarden den 15 Ofitober
1-48.
H. W. v, C A M S T R A , V t
Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog.
Je. v. SMINÏA.

PUB-
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N°' 18.

PUBLIC ATIE.
Nopens de invorderinge van de r x i
onbetaalde termynen van de gearr-efteerden V)ftiglten Penning.

D

e S t a t e n v a n V r i e s l a n d , allen den geenen, die deezen zien ofte hooren leezen SALUT : Doen te weeten.
AIzoo Wy ter geleegentheit van de fwaa-.
re troubîeSj welke zeedert eenige jaaren
Europa hebben omruil en in fwaare OorlógerTgedorhpelt, waar in de Republicq ook
part en deel heeft moeten nemen, dog die
çioor -des Heeren genadig en alwys beftier
door een defintiv Traélaat zyn uit den weg
genomen , Ons benefens Onfe getrouwe
Bondgenoten, op het advis van fyn Doorl:
Hoogheit den Heere Prince Erfftadhouder,
genoodfaakt gevonden hebben , te arrefteren eenen heffinge van den Vyftigften Penning van de Waardie van een yders Bezittingen s en daar toe op den 27 Oélober
1747. een Placcaat hebben geëmaneert waar
by de maniere van heffinge is gereguleert.
Ingevolge van welk Hsccaatde twee eerfîc
quartaalen op de gefblde termynen zyn ingekoornen; Dog de twee laatÆe vierendee)en door de ongelukkig ontflaane binnen»
îandfche onlnflen niet hebben kunaen werden ingevordertj waardoor de Provinciale
1
. .
Comp'
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Comptoîren van penningen ontbloot, * en
met overgroete fchulden overladen fyn geworden s en de Provincie in hare furnisfèmenten ter Generaliteit en betalinge der
JVIIlitie merkelyk is ten agter geraakt; Sao
is 't, dat Wy, op het hooge ad vis, en alfoo met overleg van Syn Doorl. Hoögheit
hebben goedgevonden en verftaan , vinden
goed en verftaan mits defen, dat de" onvoldane twee termynen van den vyftigften
Penning zullen werden betaalt op den voec
by voorfz. Placcaat van den 2.7 Oélober
Ï747. bepaalt, en in het b'reede aangeweefen, het eerfte deefer twee termynen :geduirende de drie laatfte wee'ken van de
maand van Januaryeerfïkömende, en alfoo
voor het begin van de maand February s
mits fulks ter concurrentie van de perfoneele Goedlchattinge gefchiede voor den
1 January 1749. door de Regenten en die
aan de Regeringe behooren. Ten welken
einde de Ontvanger Generaal C L . v.Bouricius en de verdere Gelaftigde toe den ontvangft van het Gouden Sîlver, in de'Munte binnen Leeuwarden fullen vaceren op
den 9. 10. 11. 12. 13. en 14. December
1748. en op den 6. 7. 8« 9- 10. en IT. January 1749. fullende den tyd der betaalin»
ge van het laatfte of vierde quartaal nader
werden geruguleert, en bekent gemaskt.
En werden de Geregten en Magiftraten
geauthorïfeert ende gelaft s om yder in hun••,se Jurisdi&ien eenïge dagen daar toe by
"; ••
K 4
affixie
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affixie van billetten bekent te maken, es
voorts door de Dorpregters en. ftads boden
huiskondiginge te laten doen, en verders
te procederen tot den ontvanft d<r furniiTementen volgens voorgemelde placcaat , en
daar van verantwoordiage te doen , en verders te handelen als daar by is voorgefëhre»
ven. Dog vinden Wy goed dat de twee
dorps Gecommitteerden , welke.tof hetaanhooren der Reekeningen van de Generale
Ontvangers en Collecleurs op een wettige
wyfe fyn geftemt elk in fya dorp by den;
ontvangft werden geroepen, en daar te boven nog geaflunieert twee van de gequa*
lificeerfte dorps Ingezetenen, door het Geregte daar toe te nomineeren. Gelyk mede dat in de Steeden daar by werden ge*
roepen eenige GecommitteefJen uit de
Vroedfchap en Beveihebberens by % feïven uit den naaren te verkiefen., met aflumtie van twee of meer van de g^qualifkeer*
fle burgeren uit yder espelof quartier, door
de Magiftraten daar toe te noroine-eren ,
omme daar by te ad uiteren yder voor fo
veel het Espel of quartier, waar uit verkoren wordt aangaat.
, En opdat niemaot hier af onkundig mag
fyn hebben Wy defen alomme doen publiceren, en affigeeren ter plaatfen , daar
men gewoon is pubïicatieri en afEéHe te
doen, Want fulx ten beften vm den Lmáe verfjaan wórde te behooren.
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Aldus sereïolveert en geaite^
{leert bp het Landfcliaps 'huis
binnen Leeuwarden den zz JNd*
vember 1748,
S. G. J. V. E, R E N G E R S , Vu
Ter Ordonnantie van Hun £d. Mog; ]
Je. v. SMINIAf

K 5
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REGLEMENT
VAN SVX£ DCORLUGTIGSTE

H OOGHEID
D E N HE ERE

•'••PRINCE-vAN O R A N G E
EN NASSAU, &c. &c. &c.

A C T
JLv XX.

JL

1 \

XX

V_v. JL

uit de Refolutien van de Ed.
Mog, Heeren Staten van Vriesland.

P liet voorftel van den Hee~

O

re Hobbe van Burmania een der Gecommitteerden aan S Y N E HOOGHEID
afgezonden,en uir den Hage herwaarts te rug
gekomen, is na deliberatie en rjcconfidereerc
zynde als een fcquele en gevolg van 'net gcarrefteerde op den fetecs, goedgevonden en
verftaan, dat aan 'SYNE H O O G H E I D
zal worden gedefereerd, foo als gcdcfereeit
wort mits dezen5 de volle magt» om, naa o=
verroepinge van Gedeputeerden uit de Staten,
CB Gecommitteerden uit de Ingezetenen, foo
"'"'" "
"""
~ "~
SYNE
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S Y N E H O O G H E I D zal gocîvinden, de
Conftitutie en Staat van het Land op vafte
gronden te ftellcn,de ingcflopen abuizen, 200
o.nrrenr de Regcering, Finantie als anderfins
te redrer.ec.ren, de Provincie in ruft enbloey
te brengen, en ten dien einde foüanige Placcaten en Ordonnantien te doen emaneren, als
tot welwezen van den Lande zal veiftaan £e
behooren,tcn welken einde S Y N E HOOGH E I D S inftruclie zoodanig mt?s dezen werd
geamplieert, dat, zoo wel Hobgftgedagte
S Y N E H O O G H E I D , .als Deffelfs Defcendenten, genoegzame Aurhoriteit zullen befittcn om de Rcgcringc in haarc wettige Conftitutie te bewaaren ingevolge het geene nu
door S Y N E B O O G H E L D S hoogwyze
beftieringe zal worden gereguleerd. Alwaaromtne van nu af aan Hocgftgedae,tc S Y N E
H O O G H E ï D wort ontüagen vun den Eed
op de voorige Inftructie gedaan , voor zoo
verre hier tegen ftrydig mogte wezen. Aldus
gerefolveert op het Landfchapshuis binnen
Leeuwarden, den 11 Juny 1748.
( was geteekend )
'••

voor O O S T E R G O .
L. van Haarfma. P. S.vanGemmenich,
voor W E S T E R G O .
f. PK van der Haar. F, C. van Idfinga.
: ' voor de Z E V E N W O Ü D E N .
, M.C.van Scheltinga.
A.O.Zwalue,
voorde S T E E D E N .
, S. B. Bejfcha, Fedde de fongh,
RE-
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REGLEMENT
Van S Y N E D O O K X U G T I G S T E K O O G H E I D den Heere
Pn'üce van Orange eniMaflau&c.
öi'c & c om te dienen tot een fundamcntccîe en onverbreekeîyke
W E T 5 waar r m alleSaaken, zoo
van Politic ah Juftitic 5 daar in
vervat, voortaan zul]en werden
beleid en b-handelt.
'Y WILLEM, K * R E L , HSNTD R. S K, F R. IS O, b/ der Cr Mie
Gods Prir.cc van Orawc en NaTau ;
Graaf van Catz.c--a?labo^cn, rianden , Dietz,,
Spie†elber?, Bunren, L-"erdav-7 e;? Cmlcnburr ;
Marqttis van ïre er e ei Tr'j\ y,<cm. Heer en Bar<?« va* Breda, B'njcin , d.v Stad Grave en
Lande van Cuik,* Liesveld.^ Dieft, Grimbergen,
fferfra.ll, Granen dongen Ehiihoven, Warnet on,
Arlay, N>ferov> St. f'it'i, Dtasbarg, Polanen,
WuleMJlad, IV;.TZ> tard, YffAficiti, Breedevoord,
Steenbergen, St, Mirten^h'^^ Geertrrndenberg^
"Turnhout, Zevenberg'» ^ de llange en Lage Zwa'
have, Naaldii»l>; f'ry en Erf heer van 't Eiland Ameland; Erf' Bur^Gr.taf van AnHverpen en Befançon $ Erf-Marfchalk. van Hollandj
Erf-Stadhouder, Capitein Generaal en Admiraal
van de Sevtn Verenigde Nederlanden, als mede
Erf-Capitfin Generaal en Admiraal van deUnie,
mitsgaders Ridder van de Kovffebmdt &c, &c.

ejre.

"
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N°" '19.
Allen den geenen die dezen zullen zien ofte
horen lezen Saîat, Doen te weten; Naderaaaî
de Edele Mogende Heeren Staten van Vriesland Ons ingevolge derfelver' Refblatie van
den 11 Juni dezes jaars 1748, hier vooren gefield, fpeciaal verzogt, gequaüficeerd en gemagtigd hebben, omtrie na overroepinge van
eenvge Heeren Gedeputeerden uit de Staten.
en Gecommitteerden uit de Ingefetenen, lbo
als Wy zullen goedvinden, de Conftitutie en
Stnat van het: Land op vsfte gronden re {lellen , de ingcflopenc abuifjn foo omtrent ds
Rcgccnng, Fmantic als anderfins te red rentere n , en de Provincie in ruft en blocy te brengen , en ten dien einde foodanigc Placcaten en
Ordonrr.nticn te doen enr.nceren als Wy tot
welwezen van tl.:n Lvûcle zullen verdaan te
behooren, ten dien einde by gemelde Refblutie Onfe Inftrufrie zoodanig Ampüerende,
dât zoo wel W y , als Onfe D(.fcendenten,genoegfame Authoriteit zullen bezitten, om de
Regeering in haare wettige Conftitutie te bewaaren, ingevolge het geene als nu door Onfe beftiennge zal werden gereguleerd. Soois't,
dat Ons niets meer ter, harten gaande, als om
aan het geen voorfchreven is te voldoen, esr
door alle billyke, heilzame en nodige" Middelen , de foo hoog gereczene troubles en. on'-'
luften te appaiïêeren en bevreedigen , W y ,
ma ingenomen te hebben het ad vis van eenige
Heeren Onfe Gecommitteerden, expreflelyk
en ten dien eind«* voor af na hoogftgemelde
Provincie ?an Vriesland gezonden, en naa dat
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dezelve aîvoorens met Hecren Gedeputeerden
üit de Hceren Staaten, en ecnige (jccommitïcerden uit de Ingefetencn, daar over in het
breed e hadden geconfereerd en gebefoigncerd,
•goedgevonden hebben te ltatuceren , ' foo ds
\Vy voor nu en altoos ftatuecren by dezen.
I.
Den Staat van de Provintie van Vriesland
van alle oude tyden bcltaan hebbende en gcreprefenteerd ge weeft zynde door fcdclc, Ei•gen-Erfden, en Steeden; foodanig, dat uit de
nefp; (5hive Grictenyen een Edelman en een Eigen-Erfden ten Landsdagc wierden gedeputeerd , foo zal het zelve voortaan en om ieder
by fyne Regten en Præü.ninenc.en te maintineren, onvcrbrckclyk werden onderhouden,
en dienvolgende uit vder Grictenyc een Edelman en een uit de Eigcn-EffJen, ten Landsdagc werden gecoraraitteert, om over alle
Zaaken aldaar voorkomende te befoigneren,
en wegens de Grietenyeo, door welke gcvolmagtigd zyn, te ftemmen, fondcr daar van
om wat redenen, en onder wat benam inge of
pretext, zulks ook zoude mogen zyn, te devieeren ; wer'dende dienvolgende de abuifen
ingeflopen tegen 's Lands fundamentcele Wetten en wel fpeciaal het feftigftc Articul van de
Refolutie van den 51 December 1698, door
welke ingeflopen abuifen een Grietman en een
Oud Grietman, of fchoon, geen Edelen waren, tot de comparitie ten Landsdagc voor Edelen wierden gehouden ,by dezen geaboleerdS
en vernietigd.
• • " I L Voor
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IL
Voor Edelen zullen wcidca gehouden ueîkers Familien daar voor in ds pubiique Regifters lyn gcagnofaar, en Zodanige die nasaals binnen deze ProWnrie mogten komen
wooncn» en volkomen bewys van haaren A
delyken fbnt zullen kunnen gever., welke,
naa dat dezelve volgers "s Lands Wetten zullen zyn genatuniliièeu, inegclyks als Edelen
.'.tillen konjicn worden gecocn.in.tcerd.Til.
Zccdcit lange jaren herwaarts vec'c kLigien en Dolcaiiîien ontdaan zynde over het 011bchoorlyk acquirceren en behouden van fbogenaamde Stcm-gercgrighedcn, door het leggen van Stemmen op Hornlegcrs,tnetaffcheu~
ring der Landen dsar toe gchoorendc, waar
door tot nadeel van veele Stcm-geregtigdc Ingezetenen van de aloude en ware Coaftitutie
der Rcgecring wert afgeweekenj Soo is 'r,
dat W y daar inne willende voorfien.,' aödig
geoordcelr hebben by defen te ftatueeren, en
vaftte dellen, dat geen andere Stemmen'zullen werden gcadmittcert, als van Hornlegers
voorzien met cene Huifinge en de quantiteii
van vyf Pondcmaaten Kleylandt of îien PODdematcn Woudland, zullende voor Kleyland
gerekent werden de zulke, dewelke voor dezen de volle Boomgelden hebben betaald, en
de overige voor Woudland, merdesze verdeïe bepaling, dat zulks maar alleen sal ftand
grypen voor den iyd van tien Jaaren, dog âut
na dien tyd dezelve Hoinlcscrs züllea njoctca
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voorzien zyn met tienPondemaaîenKîeyîand,
en twintig Pondemaaten Woudland, gereekend in maniere als hier vooren gezegt is,fonder het welk dezelve Hornlegers _ raa den
voorfz. tyd het regt van Stemming niet zulten
mogen cxerceeren. Dog zullen hier van zyn
geëximeert foodanigc Stemdragende Zathen,
die in 't Quohicr van den Jarc 1640. zyn ge- admitteerd , welk;: fchoon met de qu'antueit
van Landen, hier vcoren bepaald, met voerzien zynde, egter'als nog zullen werden gehouden voor adniiffibel, foo wanneer dezelfde quantiteyt van Landcrycn, dojn ter ivd
daar onder gehoord hebbende, daar ondrr als
nog is gehoorcr.de. Gelyk mede de Huizen,
niet Stemiuen bcgcregtigd, hun regt van Stcmxriine zullen behoudtn , indien kan werden
aangetoond ânt in het Jaar 1040. daaronder
geen Landt is beklemd geweeft. Zullende
voortaan, op dat het geene by dezen is gcfratueerd, ftip.elyk werden agtervolgd, op het
Stem-Quohier moeren werden aangetekend de
grootte dtr Plaatfen en Landen daar onder bt>
.hooren .Ie.
IV.
De vergroting der Hornlegers zal kunnen
en mogen worden gedaan, met by'dezelve te
voeden foo vee'e Lmderyen als daar toe nodig
zullen wezen, gelccgen in bet felfde, of naait
aapgcleg'-n Dorp, waar onder derzelverStem'geregnghek is gehoornde.
V.
Omme voor re Wnen de menigvuldige

kul-
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kuiperyen en gefingeerde Donatiett mterVi*vos, foo zullen voontaan de Donatien van
Stemgeregdgde Vaftîgheden geen effeâ ofte "kragt hebben, als naa verloop van een
Jaar, dat dezelve zullen zyn aangegeven aan
de Secretarye, om aldaar te werden geré*
giftreerd in de Proclamatie boeken, zullende daar en boven van zodanige Donatien
alle de Lallen moeten worden betaald, als
van een effeétive koop, en het.Regt vaa
Niaarneming fubjecl; zyn , namentlyk, voor
foodanige fomme als defelve worden aangegeven, om naa proportie van dien 's Lands
geregtïgbeden te voldoen, foo als insgelyks
zal plaats hebben omtrent de Veïwandelkoopen. die meede het betalen van 's Lands
Re geen en het Regt van Niaarneminge fubjecl zullen weezen, voor foodanige Jomma
als die aan de Secretaryen worden aangegeven.
.VI.
Veele ab.uifen wordende gepractifeerd
met qnajt en onder beding van zekere Jaarlykze Renten de Stemgeregtigheit aan fig
£e behouden, en nogtans het Hornieger en
daar aan gehorende Landen te verkopen,
of als voor alcoos te verhuuren, gemeenlyk genaamr haane Stemmen, waar door
iemant, fonder de Laften te dragen, die
van zodanigeo goed aan den Lande, moe*
ten worden gegeven, fig nogtans meeftei'
maakt van de Stem- en prærogativen daar
aan gehoorende ? direét ftrydig tegen.?

L
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's Lands aloude Wetten ende billyke reeden, waaromme de Stemgeregtigheit aan
dac felve goed is gegeven, foo werden by
dezen dusdanige praétyken we! expreflèlyk
verbooden , en geftatueert, dat niemant
eenig Stemgeregtigd goed zal vermogen te
verkoopen, op Cyns uit te geven, of voor
altoos te'verhuuren en nogtans de Stemgeregtigheit aan fig te houden, en dat geen
Verhuuringen zullen mogen gefchieden als
ten langden voor 15 Jaaren, werdende
foodanige reeds gepraëtifeerde ficlirien van
eigendom by dezen gecafleert, en geordonneert, dat de Sterngeregugheid van
dien zal blyven flapen tot dat den gefupponeerden Eigenaar van de Stemgeregtigheit
een Hornleger, en foo veel Landen, als hier
boven is geftatueert, in volkomen en effectiven eygendom zal bezitten, en'daar van
behoorlyk bewys hebben gedaan , als wanneer fyn Stemgeregtigheit een Jaar naa nee
gedaan bewys wederom in activiteit zal
komen,
VII.
Nademaal het fomtyds komt te gebeuren
dat de Stemmen in een Dorp, en die der
Dorpen in een Grietenye komen te fteeken , en dus de conclufie, vermits de egaliteit van Stemmen niet kan werden opgemaakt , foo wert by dezen-geftatueert, dat
ia foodanige gevallen dè "decifie daar vaa
zal gefchieden'door 'üLû^

virx
Wumkes.nl

VUL
Vreemdelingen binnen deze Provincie
Stemdragende goederen bezittende, en ook
inboorlingen by haare abfentie ofte uitlandigbeit haare Stemdragende Goederen door
Procuratores latende adminiftreren , en gemelde Procuratores die Goederen komende
te verkopen, zonder fpeciale Laft en procuratie van den Eigenaar, of ichoon fy daar
voor de Rato en fub fpe rad komen te eaveeren, foo fa! nogtans de Stemgeregtigheic, tot die verkogte goederen gehorende, aan'den Kooper niet overgaan, als
naa dat den effeâive Eigenaar gemelde
Verkoping behoorlyk en fpeeialyk zal hebben geapprobèert door eigenhandige Verteekening, of ander wettig geblyk , en dat
daar van ook behoorlyk transport zal zyn
gedaan.
IX.
En dat ingevaîle een Curaîor met beooginge van byzonder voordeel van fyne
Pupillen geraden rriogte vinden van hunne
Vaftigheden te verkopen , de aanhandelaar
het Regt der Stemmen zal genieten geduurende de minderjarigheid , of tot foo lange
ieder hunner zal cefieeren onder curateele
te ftaan. Alles ten pericule van den Curator, en onverkort de minderjarig hun Regt
tegens denzelven Curator ad interefîe, en
tegehs den aanhandelaar ten principale rei
vindicatione, of foodanîg hun na befchreven Regten, geoorloofd zal zyn.
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X.
By aîdien Iemand door verzuim, verzînninge, misbruik of door eenig ander toeval, anders op het Scemregifter te boek
ftond, aîs die in de poffeffie was van de
Grond, of het goed Waar uit geftemt wort,
en daar over difpuyt ontdaan mogt, zoo
zal den PoiTefleur van die Grond alleen van
het Stemregt jouiflcren, of fchoon ook een
ander daar van t' eniger tyd gebruik hadde
gemaakt, dewyl de bezittinge van de Stem
geen andere oor/pronk kan hebben als van
de bezktinge van de grond, waar van dezelve een fequele is 5 en daar van door gee*
ne toevalligheden van verzuim, doolinge
of lift, kan of behoord gefepareed te worden.
XI.
Het Stemregîemcnt, zoo în RegeeringS
als Kerkelyke zaaken, zal in fyne volle vigueur blyven, voor zoo verre het felve by
deze niet wort verandert ofte gealtereert.
XII.
In het verkiezen of flemmen tot de Nominatie van een Grietman, zal men ftiptelyk volgen de Reglementen daar op geînaaktj en voor het toekomende piet op
de Nominatie mogen brengen, ais* zodanige die den ouderdom van twintig Jaaren
volkomen geadimpleert hebben en ook geene als gequaliiîceerde Perfonen; En indien
over derzelver qualificatie eeoig difpuyt ofte hæQtme mogre komen ce ontftaaos zoo
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•zullen de Heeren Stadhouderen, in derfeyi,
'benoemen eenige Heeren ofte Leeden uit ,
;
de Landen, ornme over de validiteit dier
qualificatie de plano tejugeeren, aan welkers uitfpraak elk en een legelyk gehouden
zal zyn iig te fubmitteren , zullende de E'leclie uit zodanige wettige overgeoragte
Nominatie competeeren san de Heeren
Stadhouderen in der tyd, ingevolge de Refokuie en ipechîe overgifce van de Heeren
Staten vaa Vriesland in dato 19 Auguftl
1748.
XIII.
Tot het benoemen en verkiezen van
Volmagten ten Landsdage, Byzitters, SecretarhTen en alle andere Officianten der
Grietenyen, geene uitgezonden, en waar
over de ftemgeregrjgde volgens 's Lands
Wetten moeten of kunnen voteeren, za! de
uirfchryving of citatie behoorlyk en volgens
de geftatueerde Ordre moeten gefchieden,
ïen geen ftemcedulle langer als voor een
Jaar valabel zyn, en in welke den Datum
van het pafTeeren derzelve za! moeten wezen uitgedrukt.
XIV.
* Tot het reguleeren der Deelkofteü ,"Dyks
en Dorpslafteh, zoo als mede over het beroepen van Predikanten, aanfteiling vaa
Kerkvoogden, eii zullen de flemgeregtigde
însgelyks behoorlyk worden geconvoceerd
ofte geciteerd, en aldaar geerie, prooi ratien
%èrden geadmitteerd ak.die -gedrefleerd zyn
&cr
h 3
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lbo aîs in het voorige Ardculftaatvermeld,
en voorts in, en omtrent dit alles wel fliptelyk agtervolgt te worden de Wetten en
Ordonnantien, en particulier het Reglement
reformatoir van den Jare 16J3. daar op geè'maneerd , fonder daar van onder wat pretexten of reedenen het ook zyn mogts il
eeniger maniere te divieren.
XV.
En dewyl mogclyk abuyfen zyn Ingefloopen over het begrooten en employ der deelJcoflen, en om weg te nemen alle bedenking der Ingezetenen, en dilpuken die daar
over zouden konnen ontdaan, foo wert by
dezen vaftgeftek en geordonneert dat het
Traäament van den Grietman, en om daar
uit te vervangen alle Onkoften of Daggelden van de Gedeputeerden ten Landsdage,
Salaris van Byzitters en Sccretariffen s en
alie andere faaken die uit de Deelkoften moeten worden gefupporteerd, zal worden gefixeerd , op een bepaalde Somme Jaarlyks;
in welk Jaarlyks Traclament in computatie
zullen komen de groote Confèntgelden, en
alîe andere Revenuen uit de Grietenyen
voortkomende, zullende die te bepalene
Somme gerekend worden na mate van de
-grootheid der Grietenyen, en de Lallen uit
2e Deelskoften te fupporteeren, en eens en
voor altoos te werden vaflgefteld by de
Stemgeregügde Ingezetenen van ieder Grietenye* daar toe behoorlyk, en foo als hier
vafcen is gezegd, geconvoceerd j En in cas
van
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van difpuyt over de begrooting van dit vaft
te ftellen Traclament tuflchen de Grietman
en de Stemgeregtigde, zai zulks ftaan ter
arbitrage en uitlpraak van den Heere Stadhouder.
XVI.
De Stem Quohieren van alle de refpecllve Grietenyen in de drie onderfcheidene
Goo-en gelegen , zullen ten fpoedigften na
het emaneren defes werden gerevideert,,
en conform aan dit Reglement werden gergdreflèerd, en opgemaakt.
XVII.
Aan ieder Dykgraaf zal mede een vaft
en fortabel Tra&ament door de Stemdragende Ingezetenen s daar toe behoorlyk, en
foo als hier boven teo opzigte van den
Grietman gezegd is s geconvoceerd» worden toegelegt s geproportioneerd na de grootheid , wyd uitgeftrektheid, en meerder of
minder beflag, en onderhoud der Dyken s
zonder dat den Dykgraaf ietwes meer zal
vermogen te profiieeren, veel minder dat
hy, of wie het ook wezen, mogt, fchoon
zulks tot nu toe by fommige gepraétizeerd
wort, een deker Tantième van de Gelden
die aan de Dyken, en inkoop derzelverma»
terialen verwerkt worden, zal vermogen te
trekken onder wat benaminge het ook zoude mogen wezen, het welk hier mede voor
nu en altoos wel expreffeîyk werc verboo?
den.
JLá Á .
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XVIII.

In het onderhouden derD'yker. en ZylensInkoop der Materialen , en alle nooJzakelyke aan dezelve te doene reparatien, zal men
betragten de meefte Ordre en Menage , zonder nogtans de Dyken of Zylen io eenig
verval te laten koiïKn, en ren dien einde
bezorgen , dat altoos een zekere fomme geproportioneerd naa de wyduiigeftrektheic
en koftbaarheic des Dyks, in voorraad is,
om ingeval van fchieiyk opkomende toevallen te kunnen empioieeren.
XIX.
De Rekeningen der Dyks onkoften,
en daar toe gehorende Adminiftratien zullen alle Jaaren precys op een zekeren te
præfigeren dag, moeten werden gedaan,
ten overftaan van alle de Scemgeregtigde,
daar toe behoorlyk geciteerd, aan ieder van
wien het vry zal flaan, om op haare kosten, een Copie der Rekeninge, of Extracl
uit dezelve te vragen, 't welk aan haar ook
binnen een behoorlyken tyd zal moeten worden gegeeven.
XX.
Geene Magîftraats perfoonen, Secretarisfen, ofte eenige Snppooflen der Steeden
Kullen te gelyk vermogen te wezen Grietman , Byzitter , Secretaris of Fifcaal der
Grietenyen veel ram van wegens de Grietenyen ten Landsdage werden gecommit*
teer-1, foo als ook geen Grietman, Byfitier s Secretaris nog Fifcaal, veel min de
^
van
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Van wegens de Grietenieci Gevolfflâgtigde tófi
JLandsdage, tot de Magiftratuur of bedieninge der Ampten en Benefieien in de Steden zul»
kn worden geadmitteerd, eo die geene dîe be<*
teids hier jegens mogten hebben gecontrave*
nieerd, zullen verpligt zyn % aanftonds m
het emaneeren deezes, of van der Grietenye
Ampten, hierboven vermeld, of van de Ma*
giftratuüren Beneficien der Steeden t te ont#
doen.
XXL
In de Provircie van Vriesland niet faeer
fiîs een ordinairen Landsdag gehouden wetclende, die, na dat fes weeken de vergadering
geduurt heeft, volgens 's Lahds aloude Wetten moet fcheiden , foo is het ten uitterften
•nodig dat gemelden Landsdag wei ende naarffig werde waargenooraen dat geene dagen van
dien paflèeren , zonder de befoigngs te entatneeren, en dat voor al de refpeéinve Leedea
Van dien, met alle goede harmonie en over»
eenftemmirig , de zaken aldaar in deliberatie
aynde, foo fpoedig doenlyk ter conclufie té
brengen 3 tot bereiking van welk lálutair oogmerk voor nu en altoos werd vaftgefteld das
op den eerften Maandag in Fèbruary, zynàg
den eerften dag der byeenkomfte,alk de Pro»
cumien van de Volmagten tenLafidsdage kamediatelyk zullen werden overgeleverd en'
geëxamineerd, en int ten langften Donder»
dags daar aan volgende, dePropofilie gedaa%
en de befoignes zuüfen werden geëntameerd*

L ft
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Dat alle de faaken die in propofîtie moetea
werden gebragt, door de Heeren Gedeputeerde btaten , of door Derzelver Secretaris,
ter harer Ordonnantie en refumpue, in ge»
ichrift zullen worden vervat, en aan de refpeóhve Kamers gezonden, die ieder in den
haren daar over hebbende gedelibereerd, alle
jn de Kamers van Ooftergoo by den anderen
zullen komen, en aldaar door den Voorfitten=
den Mmdergetals Heer van ieder Kamer, of
den daar toe te verkiezenen fpreeker, haar
Advifèn en Confideratien op de onderfcheideîie en dien dag in propofîtie gebragt zynde
poinéten, uitbrengen zullen, ten einde meer.,
als tot nog toe gefchicd is, gelegentheit zoude westen, omme door folide redenen en Argumenten zyce Advifen te bekleeden, den
een den andere te elucideeren, en door over»
reeding de difcreperende Sentimenten te conIbhderen, zullende de extenfie van her gereiblveerde en geconcludeerde, den volgenden
dag mede inde volle Vergadering moeten werden gerefumeert.
En zullen op de extraordinaire Landsdagen
geene andere faaken in deliberatie werden gebragt, als die door het CoUegie van Gedeputeerden fyn opgegeven, of ftaande de Vergadering opgegeven worden , zonder dat daar
onder van buiten inkomende Brieven verftaan
tWerden begrepen te zyn.
XXIII.
In de reipe&ive Kamerea t&l Ieder Grietë-
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nye, of Stadt, eerft aldaar in den hâaren dei *
libereeren en concludeeren, het zy by eenparigheit of pluraliteit van Stemmen, by aîdien
of uit den Adeîyken Stand, of uit den EygenErfde, of wel uit beide, meer als een Volsnagt ten Landsdage mogre wezen gedeputeerd j welk Advis foo als het een ieder Grietenye, of Stad, gevallen zal zyn, in de Kamer zal worden uitgebragt, zonder dat het
Advis van een Lid oite Volmagt van de eene
Grietenye, of Stad, by een ander Grietenye,
of Stad, in confideratie zal komen ofte geteld
worden.
XXIV.
Tot,Voîmagten ten Landsdage zullen niet
mogen werden geftemd ofte gecommitteerd,
als fodanige welke d?n ouderdom van twintig
Jaren zullen hebben geadimpleerd, foo alsook
geene Commiffien s Ampten , of Beneficien
zullen mogen werden geconfereerd als op Per»
fonen die insgelyks den gemelden Ouderdom
van twintig Jaaren zullen hebben bereikt s
zullende foo wel de Gecommitteerdens ten
Landsdage, aîs alle andere Amptenaaren moe- •
ten wezen Liefhebbers van het Vaderland,
en Voorftanders van ds waare Gereformeerde Chriftelyke Religie, foo als die thans m
de publique Kerken dezer Provincie werdÉ
geleerd.
XXV.
Allen den geenen die ten Landsdage ver»
fchynen, zullen voor al belooven en fweeren» .
iss L*n4$, Privilegiën % Htmâveftm mgeregug*
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"htàm ^ "êft da Oude lojfelykf Cofttmen, m fiei
maal dezen Reglemente, te zulle» voorflaan m
defenderen, alle des Gemeene hands zaken met
maad en daad te helpen bevorderen, daar *'««*
4idviferen en be(luiten, zulks f)'luiden naa haar*
iieder verfland en regte Cmfcientie ten gemeenm
kefte en "welvaren bevinden zullen te dtenen, finder affeBie, gunlfe, ofte ongunfte $ Allen OrAon»
nantien en Refolutten van de Staten, de CommisJten en Laften, hen Staats-gewyze bevoolen, naa,
hun vermogen en wetenfchap getrouwe lyk^ te wliommen, en doen volkommen, ende voorts fecreei
$e houden alle faaken in de Vergaderinge van de
Staten gehandelt of beflooten, die bevolen zullen
werden feereet te houden, fonder die te ofenbaa»
ten.
XXVI.
Geene beladingen zullen mogen met meerderheit van ftemtnen geconcludeert en uitgeschreven worden, maar zal daar toe gerequiyeert worden de tmftemoiing van alle vier de
Quartieren, fonder dat daar omtrent de o verftemtmng zal plaats hebben, des dat daar over
difpuiten eo oneenigheden ontftaande, zulks
zal gelaten worden aan de uitfpraak van de
Heeren Stadhouderen in der t y d , waar nas
gen ieder fig zal moeten reguleren.
XX V IL
D e Cotnmiflïen , Arapten en BeneficieaJ
Waar over ten Landsdage wert gedifponeert,
Sullen als van ouds orlder de rdpeâiveKaflaeren of Quartieren blyven verdeelt, en ook in

^des Kamer onder dg Gm$mym$ lot voor-»
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fcominge van menig?ulnige kuîperyen, Qs
•om foo veel dosnelyk een egiliteit onder dezelve te hcruden,gepartageerd mogen werden,
met die bepaling lbo als nu in het Quartiervao
Weftergoo wort gepraóhfeert; Wordende de
onbehoorlyke en tegens aller Gecommitteerden ten Landsdage, en feite aller Stemdragende Ingezetenen haar R e g t , ftrydeiide P r a o
tyck, foo als feedert eenige Jaaren in de Quaïtieren van Ooftergoo en Wouden is ingevoerd s
en waar by alle Ampten en Comtmffien die
by verdeehng ter fuppletie van de refpeftive
Grietenyen dezer twee Kameren kwamen te
vallen, geaffllifcert zyn, op en ten voordeele
van den Grietman alleen, by deze wel expres-*
felyk verbooden, en abfo^uteîyk verftaan dat
den Grietman tot dezelve geen meerder Regt
©f pré zal hebben als de andere Volmagten ten
Landsdage, zonder dat hier tegens,'t zy publicq of onder de hand, ofte onder wat pretexE
het wezen mogt, zal werden gecomravenieerd , zullende dienvolgens de daar over gemaakte Contraéten, aifpraken , of Convent e n , voor nu en altoos voor gecafîèerd en
vernietigt werden gehouden.
XXVIII.
Niemant gal voortaan tot eenige Atnptea
çn Benefieten werden geadmitteert ofte ia
functie geftelds ten zy hy alvorens, boven
en behalven den Eed tot fyn verkregen Âmpt
©f Beneficie ftaande, eerftzal hebhen afgel egt
den Eedt van Purge, en op het alley fplemneelüe %û hçbbçq gefworen9 dat hy tot ha

fae-
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bekomen van dien niet heeft gebruikt eenige
©nbehoorlyke middelen, het zy van geven ofte beloven van geld, ofte de waarde van dien,
nog door fîg felfs, nog door iemand anders,
dat hy daar voor niets geeven nogte beîooven
2al, en foo het te eeniger tyd tot fyne kennisie mogte komen, dat iemand anders zulks
mogte hebben gedaan, dat hy het feîve aanftonds zal reveleren en bekendt maken asn de
Heeren Staten, ofte aan die gene van wien
hy fyne Comtniffie is houdende.
XXIX.
Geen Leeden ten Landsdage Gecommitteerd zynde, of in het Collegie van Gedeputeerden Zitting hebbende, zullen in de Vergaderinge, of in het Collegie van Gedeputeerden mogen adviferen of (temmen over eenige Zaken, die hen perfoneeî betreffen, of
waar in dezelve zyn geconcerneerd, maar fîg
geduurende de Dehberatien over zodanige Zaleen uit de Vergadering, of uit het Collegie
moeten abfenteeren.
A. A s

Door het Hof van Juftitie zaî de voîîe f00
Criminele als Civiîe Juftitie, als van Ouds gehad hebben, werden Geëxerceerd, foo nogtans dat de Refolutie van den Jaare 166$ ra
volle kragt herfteld en grobfèrveerd worden j
en op dat alle oneenigheden tuffchen de Hooge Gollegieo van de Provincie en Magiftrate»
van de Steeden en Landen, weggenomen ea
afgpfneden worden, eoo zullen die van den
Move fig onthouden en niet vermogen aan te
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nemen, veel mineenige provîfîe van Juftitte
verleenen op de Provocatien die aan het Hof
zouden mogen werden gebragt, van Poîkiqüe
Ordonnantien en beveelen van Magiftraren»
rakende de Particuliere huyshouding van hare
Steden of Diftriéten, als by voorbeeld het reguleeren van de Uuren van het afvaaren,ïampt
Vragten, Laad, Los, en Leg-pîaatfen van
Wagenen en Scheepen, Jaar-en WeekmarkItn, en plaatfen van dien, het maken en onderhouden van Straten, en gerteralyk van alles, het geen fy tot onderhouding van goede
Politie, Gerief en gemak hunner Ingezeetenen, en der felver Negotie en Neenng bevinden zullen dienftig te zyn, en by aldien over
dit alles, ofte eenige andere faken, geene uytigezonderd, eenig difpuyt of Quæftie tuflchen
gemelde Hof van Juftitie en de Magiilraten
der Steeden en Diftruften mogten komen te
ontftaan, zal zulks verbîeeven worden tm de
Heesen Stadhouderen in der tyd.
Y
YYT
J% j \ Ji. £ .

De Neder-Geregten zullen insgelyks ge*
maintineerd worden by de oefening en exercitie van de juftitie, haar van ouJs competerende, fondcr dat het Hof bevoegd zaî wezen
dezelve daar in te turberen, ofte die aan fig te
trekken, eer en alvorens de zaken, volgens
'sLands Watten, en fpeciaal volgens de bier
boven gemelde Refoîutïe van den Jare i64$l
ler hater Cognitie moeten komen.
XXXII.
Tot Raâdsheeren 'm hes Hof van juûkvà
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2âî niemand mogen werden benoetfrd of
aangefteld, ten zy hy den ouderdom van
2$ Jaren voîkomenrlyk zal hebben geadimw
pteert, en. dat hy zal zyn Doftor of Licentiatus Juris.
XXXIÎL
Soo als in gemelde Hof ook geen e zullen mogen werden benoemd, veel min aldaar ceflîe nemen, die den anderen inconföîîguiniteic of affiniteit nader als in den
vyfdân Graad beftaan.
XXXIV.
In de Neder-Geregten zullen geen Vader en Zoon of Schoon-Zoon, nog twee
Broeders ofte Swagers te gelyk worden geadmitteerd.
XXXV.
Soo in het Hof als by de Meder-Kegten
zal men alle Proceduren, foo fpoedig eenigfins doenlyk is terminosen, en dezelve
voldongen en in ftaat van wyzen gebragt
zynde, ten langften drie Maanden daar na
pïonuflcicren.
XXXVÎ.
Voorts zal het Hof van Juftitîe f eft afe
Keder-Regters, fîg ftiptelyk reguleeren naa
feare InftEuéHen*, en de flaccatea en Or>
dorraantien daar op gemaakt v tot'er tydtoe
dat door de Heeren Staten met overleg m
Mâm& vm Ons, en de Heeren Siadhouderen ïn der tyd, by nadere înirruâiea, Or»
donnantien ofte Placeaten, daar Inne za!
a^m voonfavy aUe- weïkê d# Raadsheerea
van
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van dêïi Hove, e» alle Neder RégterS, gê»
houden zullen zyn te agtervolgen, en dieâ
conform, de Juftitie te adminiftreren.
XXXVII.
De confignade penningen s die op ap*
poin£tement foo van hei Hof, als van dé
Neder Regters, ten Comptoire van confîg*
natie zullen weezen gebragt, zullen aan»
ftonds en fonder eenig dilay, naa het tef»
mineren van bet Proces of incident, waaf
over zyn geconfigneerd, aan den Geregtig*
den, naa behoorlyk en conform de Wet»
gedaan verzoek van Hgtinge, werden overKarîdigt ofte gereftitueert, ronder dat daar
van eenige korting van Salaris, ofte andere
aftrek zal werden gedaan, als het geen vól*
gens de Wetten en daar op geè'maneerd#
Ordonnantien behoort.

xxxvfir.
De Provintiaîe Finantien zedert eenlgë
Jaren in een zeer groote agterheit geraakÊ
zyn de, en buiten ftaat, om, niet alleen à0
Laften vaa de Unie, maar ook de particuliere- huishouding van de Frovincie behoor^
îyk gaande te houden, waar door het zee*
te dugten Maat dat groote confufie, wan*
ordre, en felfs de ruwe van veele duizen»
Mtf göeite Ingezetenen dezes taœis, die
in ftêt. Cornptoif ©enefaaï geintëreffeerá
fyn» muàèû' kufifién refök^ren*, en byzonder daar nú âi^ot tï&e âfTcfcaÉeâ der Pacten,
mg m mê†Mfóm *&Mi aan áë zelvt is
Söegelfrlg^ Sa+&h&4tfrtêtilMbea »©digf
M
dal
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<!at ,daar înne èen ipoedige en voldoend*
x^argienjnge werde gedaan, en ten eerften
een «Middel uitgedagt naa dat het verlies
oer P-dgien, foo Provinciale als ftedelyke,
Jean fu^pfeerenj Wesbalven by dezen wel
ixpre/Felyk wert vailgtftelt, en de Heeren Staten op het alîerferieufte verzogt, fo
4anige Middelen uit te denken, en foo fpoedig 3<?6n}yk te introduceren, die aan heE
bovengenoemde verlies der Pagten, foo
Provinciale als ötedclyke, kunnen, en koïnen te fuppleeren, het zy met het intro-*
duceren van een liooft-geld, Quotifatieit
der Fdtniüen, naa maate van ieders Gegoethek v Staat, en na dat in de Pagten ge*
woon waren te contribueren, of zoodanig
andst Middel, als het beft en dragelykft
kan werden"uitgedagt, om aan dat grooE
en foo noodzakdyk oogmerk te voldoep ,
wetdende Wei expreiîeiyk allen en een iegelyk van wat Staat of Conditie hy mogte
wezett, gelaft, ftg te fubmitteren en onderwerpen- aan xle ordres hier omtrent met ons
overleg te fteüen en te introduceren dewyi
ponder dat alles verloren zoude moetea
pan.
XXXIX.
De twee nog refterende Termynen* vanden 50 Penning, zullen,- insgeîyks ten fpoed-igften werden ingevordere,-en elk eeniegelyk verligt æyn.» om-paa fyn v. rmogen?
en ingevolge .de Refolutie en Pîaccaaü van
de lleerea Staten daaX'Ofeï.geè'mapeerd^

/
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-het zyne genereuslyk en zonder menige ag*
terhoudernheid te* contribueren; En tea
einde zulks met het meefte vertrouwen
tn tot encouragemeat der Ingezetenen geièhiede, zoo willeij in ydcr Grietenye ea
Stad, da'àrdien 50Penning getuven en betaald wort, twee Leeden ofte Gecommitteerden , uu de Ingezetenen te benoemen %
benevens de Heeren van de Magiftraaten;
en tot de betaling of oncfangtl -van? diea
50 Penning adüfteeren.
XL.
« Al, en een iegelyk zal voorts \verpligt
zyn, alle.andere Lafteo , die nog in tram,
en niet afgefchàftzyn, regulierlykopeebrengen , en aan s' Lands Gdrnptoirea ,# volgens
de gerftatueerde Termynen, te vüidflfé»,. ea
te betalen.
XLI.
Om verder, foo veel doenîyk 'de Provinciale Finantien te «nderfchragen^ en dë
foö teer* benoodigde Contante Penningen
te muiden, foo wert vaftgeftetó 5tdat alle
Päftorye'goederen, die fuppleue van noo*
áen hebben, en alle de Domeinen -van de
Provincie op het Bild, by percèejéfr^ubh<fuelyk.,»op den tyd nadcT Door.Onsae reguleeren , zullen- werden verfctJgöf *eè de
Stemgeregtighede» vari dien wederom levendig gemaakt, en in a&tviteyt gebrigt,
waar door de Provincie niet alleen by deze
Vefkopinge, maar ook by verderf en conîiauefe Veralienade, een merkeJyke Som',
M %
me
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fine *a1-profiteren » en deJUfldeia datrï-eft
•fcoven veel beter gecultiveerd worden.
i

ELIÏ.

'

>

Veeîe Sufpidien, nee zy gegrondt ofte
««gegrond, zynde ontftaan, da* fcanmige
-Ontfongeps «fig zouden hebben verftouf ,om
•s' Lands Penningen, langer als behoord ©n*
jdeif fig t©-behouden ^ en Aanvatt haar parfieulJÊT? gebruik te maken, foo wert op het
alle* nadrukkelykfte by deezen geftatueerd,
dat alle Oncfangers, ColJeâeurs , en alle anderen die eenïge invordering van 's Lands
Pettningejr is aaribfivoletr.} -geene initge^onderd', leetpligt zullen zyns, om de JnvQBdjö
ring .varjTde -Penningen îstO harte jsefpeâipç
AdrmmuVatien enr.Ohtlangftën ftaaaée, re*
gulp%kHoJger.§de geftatùeerde tertnynefl,
te bezorgen, en de Gelden daar sran pros
venierende, ten Jangften fes weeken naa
dafldeablvé zuHen zyn oritfangeiL,ƒ asn de
Qenej-aJeJQntfaegsrsidezeîi? Provùtcte met
te brengih, op pœnes.dai die ,ge£a« dia
«Jaar teg-im , opder wat pretext zuikg ook
zoude,mogen wezen, kpmen te contract
stereo, d& foöo, *<a *rè ipfa *?an &aa*efc
©ntfatigfè, „Collecte olba'sadmmiftraue-, -Zjutl
kfl srofden-verftaaœ^Heiiyallen m-z^u^ fisf
bet AmnfimpfitrabeLtie. jweaen.* , '
En 'op dat die baven.aa.3nde Articul fo*
teel te beter zyn efft 61 'forteere en n&ge*
gaan kan« worden of. daar teg^ps. wort gé/
eomiavenkerd, foo^ zullen alle Ontfange**-:
geene
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%@pB« «îtgeEOîîdefd, verpligt ^yn, $ile driç
maasden aan d§ He,eren Gedeputeerde Staten o- er te brengen een ftaat, ydervan zyn,
•Comptoir, waar inne vermeld zal ftaan den
Ontfangft en Uitgave, die fy nu feedert ha«
re laaft gedane Rekening hebben gehad ea
in 't vervolg ze4ert den laaft overgebragtea
ftaat van haar Comptoir, en weljben ftaat
Jjy ieder van haar zal moeten vvezep ondertekend, en geverifieerd, pp d n Eedt by
àpn aanvang ?an hunne functie gedaan»
XLIV.
Gfene Ontf4nger£, ofte eenige andere
#iè de Adminiftrarie van 's Lands penningen is aanbevolen , nullen in hare funélien
werden geadmweerî, ten zy dezelve alvorens fuffifante qgutie en borg voor haren
Oflifapgll en Adminiftratie hebben gefield*
çenfprni de Qréres en begrooting daar om»
tfenjt geftatueerd», of in hec vervolg te ftgtuefgn». en geene borgen zullen warden
aangenomen , ofte geadmjueert, als naa dat
fy alvorens by het Geregt van de Plaats,
\tfaar onder fy refloueren , zullen hebben
geobtineerd een Acte van füfêfaoce, en in
fîaat ie zvn pra de penningen, waar voo*
x§n fy borgen çyn, in cas van zodaningeiïtpevaj, tt ku,i»en vpjdoen en betalen.
«.-...
• XLV.
Alle" die g?eB§rt dewelke eenïge Adminiftratie ofte Öntfeng van's 'Lands penningen hebben, zuileji^vQor een anéter ê$ borge áiçt warám geadroniee^á foo als ook

M â
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niemand fig voor twee of meer Ontfanger?
als borge zal vermogen te conftitueeren. £
XLVÏ.
Ömme föo veel doenelyk alle onnodige
"Ontfangftloofien, ten profyte van den Lande re menageren , en de penningen foo
veel Ipoediger ten Comptoire Generaal van
de Provincie te doen overbrengen , föó
wert by defen geftatueert dac de generale
Ontfangers piaatfen der Grieten yen in 't
vervolg niet wederom zullen werden vergeven, maar dat de jegenwoordige Ontfangers , aan de expiratie van de twee Jaren , voor dewelke fy alleen volgens 's Eafidi*
Wetten, zyn ofce hebben kunnen werdett
aangefteld , ofte foo veel eerder als die by
âflyvigheit, defiftement, ofte eenige andere toevallen vaceeren, zullen werden gehouden van hare Ampten Vervallen te zyn ,•
zonder dat gemelde Ampten in 't vervolg
ooit meef begeven zullen mogen worden. 1
XL VIL
In alle Grietenyen daar de generale Ontfangers plaats, om redenen hier boven gezegt , niet meer exteerd , zullen de Dorps
Ontfangers verpligt zyn de ingevorderde*
penningen zelfs direct ten Comptoire van
de generale Omfangers deezer Provincie,op de hier voren geftaruè'erde termynens
en bepalingen, over te brengen.
XL VII E
Geene Ontfangers, derzelver Sübftitu-,
te», Colle&eurs ofte eenige andere,.ho^
ook"
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ôok genaamjjdie eenige Adminiftratie van
's Landts-pëhningen zyn hebbende, zuilen
vermogen een of meerder Schryvers plaatfen te bedienen, ofte door fig felve, ofte
door andere, te laten adminiltreeren, en
zuJIen van nu af aan fodanige Ontfangers,
derfelyer Subftituten, Colleéteurs, en alle
andere, eenige adminiftratie van 's Landspenningen hebbende, verpligt zyn, hare
Schryverfchappen , of die fy door anderen
laten waarnemen, tequitteren, of wel den
Ontfangft, Coilecl, of adminiftratie die fy
Eyn hebbende, 'c welk ter harer keure werd
aelaatën,
XLIX.
Soo als hier boven is geftatueerd omtrent het vaceereo en vernietigen der Generale Ontfangers vao de Grietenyen, foo
werd by defen ook wel expreflelyk vaftgefteld en geordonneerd, dat de Scbryverg
plaatfen insgelyks zullen moeten uytfterven, en dat gene derfelver, by wat toeval
die ook mogten komen te vaceeren} in het
vervolg zullen werden gefuppleerd ofte vergeven.
JU»

' En op dat niettemin de betaling der MiJkie regulierlyk, en maandelyks prompte!yk zoude gefehiedea, lbo zullen de Soldy*
en der Compagnîen, die door de afgeftor»
vene, gequ.ittee.rde of gedemitteerde Schryvers pleegen betaald en voldaan te worden,
io 't vervolg, betaald en voldaan werden bj
M 4
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dra Ontfanger, ofte Ontfànge» Generaal
dezer Provincie, foo als nu met de Mditfc'
op den exftraofdinaris (laat van Oorlog e»
op de quote defer Provincie gerepartitieerd ,
word gepraftueerd, zullende de profytefl
die-de Schryvers als nu trekken, komen te»
voordeele van de Provincie, of gedeeltelvk
worden geëmployeerd, om altoos foo veeJe contantó penningen in 's Lânds Compcoiren by foort van anticipatie, te verzor.
gen, als noodig zullen wezen om de fold>
en van maand tot maand te voldoen volgens een uytrekening en fchjkking daarover
ten fpoediglten met ons overleg te maker*
LI- '
Ten einde alle verdere menage foo veel
mogelyk voor 's-Lands Finantien te betrap«e», foo zal ten eerften naa het emaneren
dezer» een befoigne werden aangelegd omare te examineren of nog verder enige het
ff grooter of minder Ampten en Beneficieri
kennen en behooren te berden afeefenaft
pfte wel derfelven Tra&amenten en Emcr.
Jamenten gemodereerd en vermindert wor-*
den, waar omtrent men verpligt zal tv»
met alle onzydigheid en poft poürie van eiflf» Iottefi «e weîk te gaan, t«n daar ©p foo
ipoedige RefeJutifn te nemen en werkfte!Jjg te maken als de recMyfcW en miauw
des Am-pten. ZJ*I perrnitte*^jï#
DbGJdeBrtiftften-de Steeden nie*8Ï!M«.
«**r vmtoep. m» iyd &et zjnée vetvál&h 4
maar
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maar ook door Refolutien geaboîeerd, en
dus veele der Ingezetenen Regt eo Privîle»
gien vernietigd zynde, ioo werd by dezen
gefiatuee-rd en geordonneerd, dat alle de
Gildens binnen de Steeden weder in traia
zullen werden gebragt, tn by haar Gildebrieven geiwaintineSçd, waar toe nodig zal
wezen dát de Oude Giidebrieveti werden
gereviJeert, çen naa de jegenwoordige tyds
omftandighden verbetert en verandert, ea
dat voor de Gildens waar van de Gildebrieven niet voor handen zyn, of in het
ongereede niögten wezen geraakt, nieuwe
Giidebrieveti werden opgemaakt en uytgegeven.

LUI.
Tot het revideren en fchikken der Oude
Gildebrieven, en her opmaken der nieuwen,
werden de Magiftraren der refpeftive Steeden 5 ieder in den haren, by dezen gequalifkeerd, met dien verftande nogtans, dat
fy alvoorens dezelve in train te brengen, die
ter approbatie en ratificatie van de Heeren
Gedeputeerden des Landfehaps zullen overbrengen ,-en dat dezelve geapprobeerd en
gferatificeérdî2Synde, haaf vollen effecT; zulten erlangen, Dat ook het Hof Vân Juftitie ,
en alle Neder Regters, gehouden zullen zyil
dien cómForm «regtrte doen', en die Gildens al!enÉhàlVéi?"té* maintmerën'en handlî&ëit, des- nîef''tegenïïaariHt zál 'het een
ieder gepermitteerd rzyfj: dia"op1 de- Ordinaris"Week ei Jaar Markten^'faaare Goede»
M 5
renj
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ren, Eetwaren &c. ter markt te brengen,
zonder op die dagen aan het Gilde of Gildens fubjecl te zyn, of dat verftaan zal worden , daar door aan het Regt der Gildens
re werden gecontravenieerd.
LIV.
Alle Waagen , die geen behoorlyk O&roy
hebben, en zedert den tyd van Veertig
jaaren zonder fodanig behoorlyk Oclroyzyn
upgeregt, zuilen van nu aan werden gefloten en vernietigd, en zal elk en een iegelyk verpligt wezen, om fyne goederen en
Coopmaofchappen nergens a!s in de geocsroyeerde Wagen te laten wegen» op de Poenen en Boeten by 'sLands Ordonnantie geûatueerd of nog te ftatuceren.
LV,
De Heeren Gedeputeerde Staten zullen
in navolging %?an hun Eed, niet vermogen
ceuig beletzel toe te brengen ofte permitteeren dat 's Lands Penningen niet behoorlyk en volgens de Ordonnantie werden inge vordert, en ook geene Surcheances van
executie vermogen te verleenen, maar zullen
de Wetten daar omtrent fliptelyk en zonder eenige interruptie werden nagekoomen
en ter uitvoer gebragt.
L V L
.
. Alle vorige Ordonnansen, Pîaccaten en
Reglementen zullen blyven in haar volle
kragc en viguer, voor foo verre dezêk;^*
door dezen niet* worden gecontrarieerd -ofte verandert, zullende elk en een iegelyk
van
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van wat ftaat of conditie denzelven wezea
moge, dien conform, en wei paiticulier naa
dezen Regiermente gehouden zyn fig te gedrag m a n het telve is alle fyne Poirâenen Articulen ftiptelyi: ie agt-.i voleen en na te komen.
LVII.
In de Commijlïen of Procuraticn van de
Volmagten ten Lqndsdage, zal werden geïn«
fercert dat iy Volmagten de Wetten, Piaccaîen, Or ioijijantien en Reglementen dezes
L>ndfchaps, en wel fpeciaal dit Reglement,
in alle (yne Poinéten en Aiticulen zullen nakomen en onderhouden, en door alle en een
iegelyk doen nakomen en onderhouden,en dat
Zy felfs geene propofitien zuilen doen olte eemge Advifen uytbrengen, nugte gcdoogen,
dat die door andere werden gedaan of uicgebragt hier jegens in eeniger manieren contrarierende.
LVIII.
Alle Volmagten ten Landsdage, Raadsheeren in den Hove Provinciaal van Vriesland,
en derzelver Minifters , alle hooge ende laage
Mjgiftraats peifoonen, Procureur Generaal,
Lands Fifcaal, aîie Lindfchaps en particuliere
Ontvangers,en generalyk alle dieeenigeCommiffien, Ampten of Beneficien beklecden,geene uitgezonderd zullen verpligt zyn de i†rïcte obfervantie van 's Lands Wetten, Reglementen en Ordonnantien, en byzonder van
dezen Reglemente, op nieuws te befweeren. <
' Enbyaldien iemand, wie het ook weze»
moet.
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raegt, onverhooptelyk bevonden mogt woeden da ir jegens üirecï ofte mdincl te contravenieeren, zal fodauige gehou ..en worden, de
facto van fyne Comm ffie, Magiftrature, Ampt,
ofte Beneficie vervallen te zyo, onverraindert
de Act.e i?an den P>-< cimur Generaal, die hy
jegens fok<-igc vercneioeo zal te kunnen en
moeten fuftmeren.
Verders reièrveren Wy aan Ons de explicatie en il terpretatie dezes R glements, foo a!s
W y by opkomen'e difputen daar over en naa
gelegenthac van tyd en zaken bevinden zullen te bthooren.
LXI.
Oiiune de memorie eB geheugenifle van de
foo zeer hoog gerezene Troubles en onluften,
en de oorzaken dieaanle'du getoc dezelve mogïen grgeve» hebben, uit de gtdagten van een
jCgeJyk foo vctl mogelyk te wifîèn, en in een
altoosdurendç ve. gerennes te fttllen 5Soo hebben W y goedgevonden de Ed. Mog. Hecren
Staten van Vriesland by dezen te verzoeken,
omme by een ger^rale Amnettie alle het geexie dat van den b>=g<nrse der voorfz. ontdane
Troables en Onlulten ter zake en gelegentheit
vm dien, en daar toe eenige betrekkejykheid
iteeft, tot nu toe is voorgevallen, van wat natuur, en by wien het ook zoude mogen wet.m begaan, kwyt te fchekien en te aboleeren,
mitsgaders te vergeten en te vergeven met inserdicTrie aan den Hove Provinciaal, en alle
anckre Geregten, Jufticieren, ca Officieren
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der voorfz. Provincie, van daar op nu of ma- *"
maalSj'tegens iemand eënsg oddeizoeE, C S langie af vervolg te doen ;<Met bevel â»n alten
en een legelyk om fig VÖOJ taan <ús goede, gefchikte en getrouwe Burgers en Ingeletenen
betaamd,-te gedfagen,en aan „nare Övenghtyd
alle ichuldigc-eerbied «*geho®izaao*hetd-t» bewyzen, op pcenc dat diegeene, die bevon eg
fculle.i worden connane te hebben gedaan, daar
over als veiftoordeis van de gemetnc Ruft,
na de befchievenRegten en Placcaten vanden
Lande, zullen woiden geftratc
En op dat niemand hier van eenige ignorantie zoude prætendeeren, -zal dtien werden gepubliceerd en geaffigeerd daar men gewoon is
foodanige Publicatie en affixie te doen, want
wy zulks totGemeeneLanas welwefen eptot
de herftellmg van Ruit en Vreede verftaan te
behooren.
Gegeven in Leeuwarden den 21 December 1748.
( was geieekent)
W . C. H . F . P R I N C Ë D ' O R A N G S
& NASSAU.
Onder flond,
Ter Ordonnantie,vai|
Syne Hoogheid
En gecontrafigneert^
Jf. de BACIL

PLÄC-
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PLACCAAT
En Generale

AMNESTIE.

D

E Staaten van Vriesland allen den genen , die deezen zullen zien

ofte hooren lezen S A L U T ; Deen te weeten.
Alzoo zedert eenigen tydt in deeze Onze Provincie zyn ontftaan veele difîîdentien en murmuratien onder de Ingefetenen, gevolgt van fwaa re Onluften en beweegingen , vobrnamently L
voortgefprooten uit een misnoegen tegens de
hooge Regeerînge in Landen en Steeden opgevat , welke zoo hoog gereefen zyn , datfe tot
zeer verregaande disordres en feytelykheden 75 n
uitgeboriten, en by verderen loop en voortgang,
zoo ze niet in tyts gefluit worden, de allerdroevigfte gevolgen zouden kunnen en moeten naa
zig fleepen, jaa de totale ruine van den Lande,
en geheele omkeeringe van de Regeerînge vet
oorfaken, alwaarom ten hoogden noodig is, dat
daar tegens ten lpoedigften op het allefkragtig
fte werde voorzien 1. inzonderheyt dewyl 8y n
Doorl. Hoogheit. de Heere Prince van Orange
en Naffauw , (volgens Onze refolutie van den
11 Jnny laaftleedenf waar by Syn Hoogheit is
verfogt ende geauthorireert, om, naa overroepinge van Gedeputeerden uit het midden van
Ons en Gecommitteerden uit èe ïngefeetenen,
zoo Syn Hoogheit zoude goedvinden, de Conflitutie en ftaat van het Land op ra.de gronden
te ftelien, de ingeiloopene abuiien, zoo omtrentde Regeerînge en Financien als anderfins te redres-
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N°- 20drefleren, de Provincie in ruft en bloey te brengen , en ten dien eynde zoodanige Fiaccaten em
Ordonuantien te doen emaneren, als tot welweeZ.n van den Lande zoude verilaan te behooren^
met zoodanige ampiiatie van deffelvs Inftruffie,,
dat zoo wel Hoogftgedagte Syne Hoogheit, als
desfelvs wettige Deicendenten genoegfaame authoriteit zouden befitten, om de Regeeringe 'm
haar e wettige conftitutie te bewaar en, ingevol-"
ge het geene nu door Syn Hoogheits hoogwyze
beftieringe zoude worden gereguleert) daar op
een Reglement heeft gemaakt, en gedaan emaneren , waar by meeften ten nutte en welzyn van,
de Provincie in 't algemeen, en van de Ingefetenen van dien in 't befonder de nodige redres-f
fen op de gemelde abuifen fjn gemaakt, de Conftitutie van de Regeeringe op geduirfame en folide gronden is herftelt*, en dus de oorfaak van
de voorfchreeven diffrdentie en Magten yan de
Ingefeetenen weggenoomen. Zoo irV, dat Wy uit eene vaderlyke genegentheyt, en voorforge
op alles wat tot rufte en welftand van Onfe Provincie en alle de goede Ingefeetenen van defelve dienen kan, willende voorzien, met rype deliberatie van rade, en om de geheugenifte" van *
deefe zoo zeer hoog gereezene troubles en.on-*'
luiten, en de oorfaken, die aanleidinge tot de*./
zelve hebben gegeeven, uit de gedagten van eera
yegelyk zoo veel mogelyk tewiffen, en in een •
altoos duyrende vergetelheit te ftellen, na voor*'t
gaande'advis van Hooggemelde Heere • Prince. •
van Orange en Naffauw, en op,Syn Hoogheitsb
ernftige .recommandatie ea begeerte, geordonneert en geftatueert hebben, ordonnereiï-£ûjfta.u
tueren by deezen, dat al het geene ter faaJkevan »
de voorfchrevene diffidentiemen nærmuratieri, <
mitsgaders in de gemelde disordres en »eonfu:fien tot nog'toe is voorgev-aîlen, -van wat 'naam en

qsaliteit «n_ hj wien tee ook begaan ^oude ma-„
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wàii deefen Staat onder wat pretext, fehyn* of
voorgeven het ook zoude kunnen zyn s zoo ten
aanfîen van hunne perfoonen als goederen, by
weege van feiten of met gewelt in eenigerhande
maniere te beleedigen, befchadigen, of dezelve
tot het een of het ander forceren of dwingen s
veel min daar toe eenige wapenen of gewapend
volk te gebruiken. op pcene, dat alle die geejie , dewelke bevonden fullen werden daar aan
ha-nddadig te zyn geweeft, niet alleen de hoofden , maar ook de anderen, niet alleen de man»
nen, maar ook de vrouwsperfoonen, die lig daar
toe zullen laten gebruiken, zonder eenige conniventie of diffimulatie met de doodt zullen worden geftrafti en dat van gelyken, zonder eenige
conniventie of diffimulatie , naar exigentie van
iaaken, zelvs ook niet de doodt, zullen worden
geftraft alle die geenc, dewelke bevonden zouden mogen worden , met woorden of werken
oorfaak of aanleydinge te hebben gegeeven, ten
eynde de voorfchreevene Overigheit, Gerechten
en Magiftraten , Officieren en Jufticieren , en
andere, în wat dienft en employ die ook zouden
mogen zyn, of de goede Ingefeetenen van den
Lande by weege van feyten of met gewelt in
hunne Derfoonen of goederen eenigfinsbeieedigtbefchadigt, of tot iets geforceert of gedwongen
zouden mogen worden, fchoon dezelve de voorfchreeven aâie felvs met hunne perfoonen nieï
fouden mogen hebben geafïïfteert of bygewoont.
Ordonneren en Statueren meede, dat alle de
oede Ingefeetenen van deefe Provincie, indien $
uyten alle vermoeden, eenige wegen van feiten
zoo wel tegens de voorfchreeven Overigheit t
Gerechten en Magiftraten, Officieren en Jufticieren en andere 9in Wat dienft of employ dîeoofe
«ouden mogen zyn , als teegens eenîge Van de
voorfchreven goede Ingefeetenen zouden mögeM
Worden îer hand genoomenj dewlve wegen van
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feiten, zoo veel in hun is, ook zeîvs, dog op
authorifâtie of ordrevan deielve Overigheic, Gerechten en Magjftraten, Officieren en jtifKcieren, onder hunne Hopluiden en andere Officieren, gewapenderhand te verhinderen en beletten %
de autheure» niet alleen, maar ook die geenes
die zig daar toe zullen hebben laaten gebruiken,
ook zelvs des noods zynde met de wapenen aan
te taften, aan te grypen, en levendig of doodt
te bemagtigen, zonder van des te doen in ge->
breeke te blyven, op pcene van zelvs anderfinç
daar over geftraft te worden, zoo als naar difpoiîtie van rechten en exigentie van faaken bevonden zal worden te behooren.
Hebben nog, naa voorgaande advis en op ernftige recommandatie en begeerte van Hooggemeîde Syne Hoogheit geftatueert en geordonneert,
ftatueren en ordonneren by deefen, dat alle de
voornoemde Ingefeetenen van den Lande, van
wat ftaat of conditie die ook zouden mogen weefen, zullen hebben te betaalen de gemeene Lands
fchattingen en Liften , die by Ons tot noodige
defenfie van denLande albereyds zyn of ook nog
ingewüligt zouden mogen worden, en de Ontvangers, Colfeôeur*, Deurwaarders en Executeurs of andere 's Lands middelen vorderende de
behulpiaame hand te bieden Î zonder defelve met
woorden of werken in eenige maniere te befcha-»
digen, beledigen , of in het invorderen eenige
de mînfte verhinderînge toe te braigen, op poe-,
ne, dat die geene, dewelke bevonden fúllen worden , hen met woorden beleedigt, of in het invorderen eenigfins belet- of ook niet geaffîfteert
te hebben, andere ten exempel aan den îyve, en
die geene, welke bevonden fullen worden, hen
met eenige feiteîykheden bejegent, aangegreep.n, aangetaft of befchadigt te hebben , met de
doodt, zonder eenige comtiventie of djffimulatîe

geâraft zullen worden.
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En opdat niemant hier van onkundig blyve^
ofte eenige onwetenheit zoude kunnen voorwenden , zal deeze alomme op de gebruikelyke wy2e en plaatfen werden gepubüceert ende geaffieert; want Wy, niets meerder, dan de ruft en
efcherminge van den Lande, en der goede Ingefeetenen van dien ter harten hebbende» het
geene voorfchreeven is, alzoo bevonden hebben
te behooren.

f

Aldus gerefolveert ende gearrefteert op het Landfchapshuis
binnen Leeuwarden den i$ December, 1748.
M. O. B. TOE SCHWARTZENBERG Vt.
EN HOHENLANSBERG.
Tér Ordonnantie van Hun Ed. Mog.
Je. v. S M I N I A .
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T e r herftelîinge van het M i d d e l van
het klein Zeegel by Collecte.

D

e Staten v a n Vriesland, allen den geentn, die deezen zullen zien
ofte hooren leezen S A L U T : Doen te weeten,
Alzoo W y uit de projecten van financiç, weifee fotnmige der goede Ingefetenen, op Onze
uytnoodiginge, aan Ons hebben ingegeven,
koornen te zien, dat het Middel van hei klejn
Zeegel in het gemeen werdt aangemerkt als
niet zeer befwaarende, en het welk daarom
konde en behoorde herftek te worden, en by
Collecte ingevorderr j Soo hebben Wy op hei
hoogadvis van S. D. H. en conform de gedachten van de Heeien, Onze Gecommitteerden tot de Financien, naa rype deliberatie
goedgevonden en verdaan, vinden goed, verftaan en ftatueren mus deezen, dat het Recht
van het kleyn Zeegel op nieuws wederom,
als van te vooren, zal werden geheeven, en
by Collecte ingevordert van allerhande Documenten, Btwysftukken-, AcTren en andere Inftruroenten in de Ordonnantie breder befchreven, welke Ordonnantie derhalven by detfea
•Wederom weidt gearrefteert, alleen met de
geringe veranderingen , daar înne gemaakt,
ter geleegentheit, dat de Verpicbrtnge nu cesfeerende, dit Middel soovmn gecollecteert
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zal worden. En ingevolge van fculks ïs géarrefteert i. Dat de 2, 3, 4 , 5 , 6 , 7, 8,9, io„
i i , 13, 14, »5, 16, 17, 19, 23, 25* en 28 Articulen zullen blyven in haar geheel en onverandere. 2. Dat daar en tegen de 26. 27,29,
30en 31 Articulen geheelyk werden geroyeerc
ende vernietigt 3. Dat het woord wettige
uit het 1 Articul zal werden gelicht. 4. Dat
agter de woorden ^ro Deo in het i s rtrticul
zal werden ingezet of pro Patria. 5". Dat in
het 18 Articul zullen werden uytgelaaten de
Woorden bj den Pachter', ende En om de defecten in deez.cn te konnen fuppleren, zal de Pachter
verforgen çfre. tot den eynde toe van het Articul. 6. Dat 't 20 Articul zal werden vervat
in deeze woorden : En zullen geene andere Zeegels en Stempels mogen werden gebruyht ^ als daar
toe reede geordonneert zyn of geordonneert zjillen
warden, e» door het Collegie ttytgegeven j Zullende de ftojfe, daar toe te gebrityken, z.oodanig
moeten zyn , dat de Ivffrstmenten en gedrukte
Zeegels welgeconferveert blyven 7. Dat Articulo 21 de woorden: met Approbatie van den
Pachter, ende tot lafle van den Pachter zullen
Werden geroyeert, en het woord pacht verandert 'm jder jaar. 8. Dat Articulo 22 werden geroyeerc de woorden de» Pachter, en in
pkars gefet- het Landt. En 9. DM de woorden Ferpachtsngs en Pacht op de tweede en fev e n k reduien zullen werden verwiffelt in
f aar, en geroyeerc waar van hy iallen tyden
•vifte en openinge aan den Pachter zal moeten
doen. Ejti ten aanzien van dea tuflehentydr,
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Ea welke dit middel heeft opgehouden, hebben Wy geftatueert en ftatue.en mits dezen,
dat alle de A£fcen en Inftrumenten zedert den
i Juny deefes Jaars tot den dag van heeden
gemaakt en gepafleert, zullen zyn en blyven
ontheeven en bcvryd vao deeze vernieuwde
Belaftinge, ten waarc dezelve in Rechten
mogten worden geproduceert, in welk geval
gezeegelt zullen moeten worden. Gelyk Wy
meede verftaan, dat de Itukken en fchnftuyren in dien tüffchen-tydt in Rechten geîeevert
ex pofl faiio niet behoeven gezeegelt te worden.
En opdat zulks alles moge koomen tot een
yders kennifîè, hebben Wy geordonneert,
dat deze alomme op de gewoone plaatfên zal
werden gepubliceert ende geaiEgeert.

Aldus gerefolveert en gearreÉeert op het Landfchapshuis binnen Leeuwarden den 30 Decem»
ber 1748.
M. O. B. TOE SCHWARTZENBERG Vt.
EN HOHENLA.NSBERG*
Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog.
Je. v- SMÎNIA^
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T o t introdu&ie van ecne Quotifatic
over de Ingezetenen ter vervanginge
yan. de afgefchafte Middelen van V
pacbringe. i

DE Staaten van Frieflandt al«

Sen den geenen, die dezen zollen zien
ofte horen leezen SALUT: Doen te weten.
Alzoo Syn Doorîugtige Hoogheyt de Heere Prince Erfftadhouder by het 38. Arucnî
van deflèlvs gearrefteerde en geè'maneerde
Reglement van den ai. deefer Joopende
maande aan Ons en alle de Ingezeetenea
des Lands heeft voorgehouden, dat de Provinciale Financien zeedert eenige jaareo itt
een feer groote agterheyt zyn geraakt , ea
buyten Staat, om niet alleen de Laffen vaa
de Unie, maar ook de particuliere huiihoo»
dinge van de Provincie behoorlyk gaande
te houden, en dat daar door te dogten
ftaat, dat groote confufies wanordre eçi
felvs de ruine van veele duyzenden goede
Ingezetenen dezes Lands, die by het Corop*
îoir Generaal van de Republicq geinteref
feerd zyn, zouden kunnen refaiteren,, en
bezonder nu door het affchaffén van de Pachten , oog zoo een merkelyk verlies aan de
zelve is roepehragt, foo dat ten uyuertlea
nooöîg is» % LX daar inse ee& ipuedige ea
N 4
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voldoende Voorfieninge werde gedaan en
ra eerften een middel uitgedagt, hec welk
aan het verlies der Pachten, zoo Provmci*
ale als Steedelyke kan Suppieien* Weshalven Syn DoorL Hoogheit heeft vaftgeftelc
en Ons op het aller ferieufte heeft verzogt
zoodanige middelen uit te denken, en zoo
ipoedig doenlyk te introduceren, die aan
het verlies der Pachten, zoo Provinciale als
àtedelyke kunnen en koomen fuppleren
het zy met faetimroduceren van een Hoofi
geld, Quotifatie der Familien naar maate
van een yeders gegoedheyt, ftaat, en naar
dat in de Pachten gewoon waren te contribueren, of zodaawg ander middel, als het
beft en draaglykfte kan werden uyigevoaden, om aan dat groot en feer noodfaakeJyJc oogmerk te voldoen; Gelaftende te gelyJc, wel expreffeljk allee en een yegelvk
vm wat ftaat of conditie hy mogte weezen'
zig te fubmuteren en onderwerpen aan de
ordres, hier omtrent, met Syn Doorl
Hoogheyts overleg, te ftellen en te inrroduceren,de«ryl zonder dat alles zoude moeten
verlooren gaan. Soo is 5t dat Wy, om ten
ipoedigiten aan het heylfaame oogmerk vaa
hooggedagte Syn Doorl Hoogheyt te voldoen, de Heeren Onze Gecommitteerden
m het Mindergetal, Collegie en Rekenkamer by fpeaale jrefolutie hebben gecommitteerc, geauthorifeerc ende verfocht, ora
hoe eer hoe .liever, en noe terwyle Sya
DoorL Hooghen zigh, binnen deern Provim
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cïe bevende, eene ferieufè befoîgne over
het herftel der Financien aan te leggen ea
toet communicatie van Syn Doorh Hoogheit te overwegen de middelen, die daar
toe degefchikfte en minftdrukkendezouden
voorkoomen te kunnen ilrekken, en naa
zulks van hunne bevindinge aan Ons rapport te doen. En hebben dezelve Heertn
Onze Gecommitteerden met veel yver en
naarftigheit getracht, den inhoud van Onze refoiulie commiflbriaal ten eerden naa te
koomen, en over het werk der Financien
gehouden verfcheidene byeenkomften en
Vergaderingen , waar in Syn Doorl. Hoogheit t'elkens heeft gelieven te verfchynens
en aldaar desfelvs Hoogwyfe Confideratien
over dit zoo gewïgtig als noodfakelyk ftuk
aan hun Edcn- mede te deelens met dien
uitflag, dat daar omtrenc hun rapport geformeert, en ter deliberatie aan Ons hebbea
overgelevert. Het welk in ferieufè overweginge geaoomen zyr.de, hebben Wy, in
naavolginge van de Hoogwyze gedachten
van Syn Doorl. Hoogheic en het præadvis
van de Heeren Onze Gecommitteerden, ter
herftellinge van de Financien van deeze Pro»
vincie gearrefteert ende geflatueert, arrefteren en ftameren mits deezen, dat ter vervullinge van het verlies, by de affchaffinge
der pachten geleden en wei negen tonnen
gouds bedragende, ten allerfpoedigfîen zal
werden geintroduceert eene Quodfatie of
Tiuxatie over alle de Ingefeerenen defef
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Provincie, zonder onderfcheit van ftaat.,
rang oite conditie, alleen de notoire Ar*
men uitgefomlert, gefchikt ende genomen
naar de Confumtie, en naar het geene een
yder Familie Voor deezen in de pachten
heeft gecontribueert, en nu by de affchaffing derfelve profiteert. En dat, om voor
te komen , dat in de refpeclive Grietenyen
en Steden in het formeren van deze quotifatie niet op een ongelyken voet werde te
werk gegaan , en alzoo de Ingezecenen van
het eene Diflricl boven die van andere
Ditlncï ten befwaart, en op dat de Tauxaîie niet minder dan de verloorene fomme
van negenmaal honden duyzent guldens be«
draage, eene verdeelinge van die fomma
zal worden g maakt door den Profeflör
Ypey, fj als daar toe op het ad vis van Syn
Doorl. HoOjZheit by deefen fpecialyk werdende geauthorifèerc ende geîaft, ] over de
darug Grietenyen en elf Steden van Vrieslandt, en opgegeven een vaften aaoflag en
gefireerde fomma, welke ia yder Deel en
Stadt by Quotifàu'e moet gevonden worden , tertyyie <|e Tauxacie we! booger zal
mogen loopen s maar niet daar beneden
gaan.
Dat om zulks alles ter unvoewnge te
jbrengen voor af zal worden gedaan eene
nauwkeurige opteekeninge van alle Perfb»
»en en Familieo in yder Gnetenye en
Stadi, met byvoeginge vaa eemge oplosfinge van hxax beûâaa eo, leven&wjze, om
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daaruit senigfins te kunnen afleyden, wac
de eene Familie in vergelykinge met den
anderen te vooren in de pachten heeft betaalt, en nu by de affchaffinge van dezelve
wint; vermits eene dusdanig- opreekeningè
en befchryvinge in opregtighek en op egalen voet door de geheele Provincie gefchiedende een feer gefchikt middel is, om dea
gerequireerden overflag en verdeelinge over
Gnetenyen en Steden te ontwerpen.
Dat dceze opteekeninge zond.r deminfte
uitftel aanftonds zaî werden in het werk geftelc, en zoo draa geperfeeïeert is, gezonden aan 's Lands Rekenkamer, onder adres
van de Secretaris Haersma, die dezelve
vervolgens zal overftuyren aan den Profeflbr Tpey% aan âen welken, op zyn verfoek, mede vide za! moeten gegeven worden r. van de Cohieren van de Perfonelen
Goedfchattinge, om daar uit de qualiteit
der perfoonen naar te fpeuren. 2. Van alle Invetuarifen van Boedels, ter geleegeiîheyt van het betaaîen van het regt van
Coiiaterale Succeffie aan 's Lands Rekenka-mer gezonden. En 3. van de Coileclboeken der geweezene pagten, die nodigmogte hebben, en van foodanïge andere Hukken en papieren,- als tot het geven van
meerder licht door den Heere Secretaris
Haersma uk de Secretarye van du Rekenkamer zouden kunnen werden aan de handt
gegeven. Werdende een yegelyk , en we!
Ipecialyk de Secretarifen der refpeciive Ge-
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regten en Magiftraten, als weî de meefte
Itemnfle van den toeftand der Ingezeetenen
hebbende , geiaft en ftriéleîyk bevolen , om
aan den/elven in allen deelen de behulpfa,föe hand te leenen, en de nodige en ge»
requireerde opîoffingen te geven; waaronder we! uitdrukkeiyk begreepen is aanwyzinge van zulke perfoonen. die op de Co»
Meren der Perfbnee'e Goedfchattinge (laan
van de Grietenye of Stad, waar van zy
Secretarifen zyn, en die nogtans in hec
zelve Diflriól niet zyn woonagrig, en meç
aantooninge, zoo veel mogeiyk van de
plaatzen van hun verblyf.
Dat deeze overflag en verdeelinge over
de Grietenyen en Steden door Onzen Geiaftigde vervaardigt zynde, ten allerfpoedigften , benevens de voorgemelde opteekeninge der Familien, z^l worden gezonden aan de Provinciale Rekenkamer onder
adres van de Secretaris Haersma, omms
vervolgens by Hun Ed. Mog. te worden
erevideert, geè'xamineerx ende goedgeeurt, en na gedane deliberatie en approbatie uit 's Landfchaps Secretarye ter hand
geftelr aan de refpeciive Gerechten en Magiftraien, elk zoo verre zyn Diftrift aangaat, ten eynde de fbrama» waar niede
yder Deel of Stadt zal werden aaiïgefchreeven> zonder eenig dilay naar Ónze Intentie
werde omgeslagen over de Ingezeetenen'
um yder Diftnél by weege van Quotifatie
en Tauxade, getioomen naar hec geene
een*
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een yder Familie voor deezen in de pachten heeft gccontribueert, en nu by de affchaffinge derfelver profiteert; het welk
als dan by hunne poften op de te vooren
gemaakte opteekeningen moet werden aan»
gefchreven.
Dat deze opteekenirrge van Perfoonen en
Familien; en*na fölks het doen der' Tauxatie zal warden aanbevolen, gelyk dezelve
aanbevolen wordt mits detzen , ten platten
Lande aan den Grietman en een Bvfitter
[ o f in geval van wettige en noodzakeîyke
abfentie van den Grietman, aan twcee Byfitrers van het Gerechte] en aan iweç
Dorps Gecommitteerden, by de Stemgeregtigde Ingezeetenen tot het opneemen
der Rekeningen van 's Lands penningen te
vooren zynde geftemt geweeft, of> daarfe
niet zyn, als nog wettig volgens ordre van
den Linde re fteromen , 00,1 aan twee perfoonen , djar toe uit de Gemeente door
het Gerechte te roepen, ûmpt aan den
Dorprechtsr en Collefteur , ten overftaaa
van den Secretaris of gefVooren CJercq,
om de pen te voeren. En in de Steden
aan twee Leeden uit de Magiftraat, twee*
uit de Vroedfchap by zîg zelv te nominee-,
ren, twee uit de Bevelhebheren {_te weeten een uit het Efpel of Quartjer, daar de
opteekeninge en tauxatîe gelchiedt,en een
uit het daar-op in rang volgende] mede
door hen fèlvl te nomineeren ;en nog twee
Burgers «ie yder Efpel of Quartier te benoe?
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noemen door de Gecommitteerden uit de
Magiftraac, Vroedfchap, en Bevelhebbeten, die int zelve Espel befoigneîen mei
aftiftentie van de Secretaris of Clercq. Weifee Gecommitteerden alle zoo ten platten
Lande als in de Steden zig of by uitdrukkelyk perfiftement by den Eedt voormaals
by hen san den Lande gedaîn, of by corporeeîen eede zullen verbinden aannemen ,
belooven en Aveeren, datze in gemoede,
naar befte kennifle en wetenlchap, zonder
de minfte aanzien van pcrfoonen5 deeze
Opteekeninge en Quotifaiie zullen helpen
maken en vervorderen.
En opdat niemant der Ingefèetenen zig
deeze lalt, zoo noodfakelyk ten weiweezen
van den Lande vereyfcht» moge onttrekken, zoo ordonneren en ftatueren W y ,
volgens het ad vis van Syn Doorl, Hoogheit, dat elk en een yegeiyk, hier toe wordende gecommicteeu of geroepen, deeze
commiffie zal moeten op zig neemen, zonder de minfte tegenkandnge, ten zy daar
toe wettige en wel gegronde redenen hadde,
over welks validiteyt de Gecommitteerden
uit de reïpe&ive Gerechte» en Magiftraten zuilen oordeeîen.
Dat, belangende de tydt van het ingaan
deezer Quotifatie of Tauxatie, Wy, aan
Ons referverende j om ter bekwamer tydt
op middelen bedagt te zyn , om in te palmen het groot verlies, dat 's Lands Comptoîren, door het cefferes der pachten zee» *
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dert den i juoy tot ultimo December 1748,
hebben geleeden, arrefteren* dat deze Quolifatie zaî ingaan met den 1 January 1749.
en daar van voor of uitterîyk op den 1 May
eerftkomende betaalinge doen van een darde part van een geheel jaar Quotifatie, eo
zulks wegens êb maanden January, Febraary, Maart en April; en daar naa op den
eerften van yder der volgende- Maanden
éen gerechte twaalfde part van een yders
quotifatie voor een geheel jaar.
Dat de Coiieclpenmngen zullen koomen
voor twee darde aan.de particuliere en voor
een darde aan de generale Colle.St.eurs, en
gevalideert worden een ftuyver van yder
gulden des ontvangs tot aan 2000 gids. op
een halve ftuyver van den ontvangs daar
boven tot aan 5000 gids, en op een oord
ftuyver van het geene daar boven ontvangen wordt: het welk by provifie zoo tot
aan May 1750. toe werdt vaftgeftelt, om
by nadere geleegenthek te onderfoeken, of
hier omtrent ook veranderinge noodig is.
Dat Wy aan Ons behouden» om verder
hier omtrent, en particulier over het ontvangen en overbrengen van penningen, en
het invordefen van rellen, en wat dies meermag zyn, het welk de ondervinding© lee*
ren zal, dat nog gereguleert moet worden,
en wegens de- kouheit des tyds niet ge»
fchikt is, zoodaanîg te refbiveren als wy
naar bevindinge van faaken verûaan zullea
te behooren..

' •-
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En opdät dit Ons Placcaat, volgens het
advis van Syn Doorl. Hooghek, en naa
herhaalde befoignes van Heeren Onze Gecommitteerden gearrefteert, zyn effedl moge hebben , en een yegelyk der Ingefeetenen zig daar naar gedrage, zonder te kunnen voorwenden daar van onwetende te
zyn, hebben Wy geordonneert, dat deze
alomnie zal worden gepubiiceert ende geaiïïgeert ter plaatfen daar meu gewoon is
publicatie en affidie te doen.

Aldus gerefolveert ende gearrefteerr o p het Landfchaps huys
binnen 1 eeuwarden den 30 D e cember 1 7 4 8 .
M. O. B, TOE SCHWARTZENBLRG Vt.
EN HOI1ENLANSBERG,
Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog.
Je. v. SM IN IA.
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PUBLICATIE
T e r herftellinge van het Provinciale
Middel v^n de Vyf Speciën,om het
zelve by Colle&e te doen invorde»
ren, en zulks voor het nu loopende
J^ar, den i IVtay 1748 ingegaan,en
den laatftenApul 1749. vtrfchynen-de.

D

E Staten van Vriesîandt allen den geeiien , die deezen , zullen
zien ofte hooren kezen S A L U T : Dse» re
sleten. Alzoo aan Ons uit de Projeóten van
Fmancie, welke op Onze Publicatie van den
11 September îsaftkeden doof verfcheydene
ïngefeetçnen zyn ingeleevert, ten klaariien ss
gebleeken,dat dezelve in 't gemeen gevoelen s
dat het Middel van de Vyf Speciën is eene
billyke en geproportioneerde Belaftinge, welke niet behoort afgefchaft te blyven, maar ia
zyn geheel'herftelt te worden 5 mits de inega»
liteyt en verval, door den tydt omtrent de
©tnfehryvingen van het zelve ingefloopen g
werden verbeetert, en alle mogelyke opregtheyt en yver tot redres der abuifen aattgeWenJt, opdat jdit Middel HU en~naamaals pracîkabj gemaakt,, en Zonder de minfte oogluy»
kinge behandelt en- gevordertrooogeworden;
Soo is 't, dat Wy, naa verzogt en bekoomen
Ie hebben de hoogwyze confiderafien en heg
O
adyi|
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a^yis yan Syn Doorl. Hoogbeit den Heere
Piioce Isrfftauhouder, eerft by gefchrifte enl
11a ier mondeling aan Onze Gecommitteerden
géeommuniceert,en aizoo met volle goedkeu»
nnge en uvereenflemminge van hoogft Defelve, hebben goedgevonden en verftaan, te arrefteren en te ftatucren, zoo als Wy arrefteren en ftatuererj mits deezen, dat het Middel
van de Vjf Spccun voor het loopende jaar
May 1748. ingegaan zal werden heï{klt,en f
met affchaffinge van de Verpachtinge, by Colle&e ingevordert, conform de Lyften, of generale en paiucuhere Articulen daar van zynde, in zoo verre dezelve by dezen niet uytdrukkHyk zyn verandert.
I. Dat, om zulks ten fpoedigften met de
vereyfehte nauwkeurigheir reruytvoer te brengen, zonder uîtfteî van tydt za! werden gedaan de oTifchryvinge van alle de Hoofden,
Schoorfteenen , Hoornbeeften , Paarden en
Landen, die geduyiunde dit jaar zyn bez-aayt
geweeft. Welke omf hiyvmge zal werden
gedaan ten platten Lande door de refpeóhve
Gerechten , geadfifteert met derfèlver Secretarifen of gefwooren Clercquen, met afTumtie
^an de Dorprechters enCollecleurs, fampt de
fwee Dorps Gecommitteerden , tot het opneemen der Reekeningen van 's Latids penritngen wettig zy nde geftemt geweeft, of daarfe'niet zyn, als nog te ftemmen. En zulks
door de Leeden van bet-Gerechte en den Dorprechter onder uitdrukkelyk en woordelyk"
perfiftement by den eedt fooimmïs aan den
g
» "
Lan-
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Lande gedaan, en onder verkhring in deeïar
voegen, / k Grietman, Byfitter, of Dorprechùf
der Grietenyt of Dorp N N. Ferklaare ende ne&me aan, «**ar myn befte weetenfchap en m alle
opregtigheit, te zullen trachten uit te werken^
dat de aangeevinge en omfchryvmge van de P*yf
Speciën deefer deele, voor het jaar May 174.8.
««gegaan, m alle getronwigktit en naar waa$r
heit gefcèfede>£ ten dien eynde perfifierende by den
Eedt, by het aanvaarden van myne bediening^
aan den Lande afgelegt. Ende door den Coileéleur en geaffirmeerde ïngefeetenen onder
afbgginge van den corporelen Eedt in handen
-van het Gerechte, naar het volgende Formulier, AIXMO /k naa de %velmeemnge der Heeren
Staten van Vrtedanit uu de Inge feetenen van
het Dorp N. N. verkporen- ben,, en zal moeten
helpen ter it-itvoeringe brengen de omfchryvwge
,van de Vyf Speciën deefes Dorps, voor het jaar
den I May» 174^. ingegaan ,• fco verkltzare en
fweere *k, naar myn befie kenmjfe en weetenfihafc en m alle opregtigheit te zullen meedewerken, ten eynde de aangeevinge en omfchryvinge
daar van in het zelve Do>p gefchiede in alle gc,~
trouwigheit en n#ar w aarhen ^ ye^gende d a y
op Soo waarlyk^helpe my Godt Almachtig. lüfiX.

falie deezfi perfoonen, naa yoorafgaande huis,-kondinge *en klokklippinge, op tyden en 4tgen daar toe door het Geieehte defirerea en
„bekend te maaken, zullen .by een ver-gadeten
"iü de Dorps Kerken, of zoodanige anderebejiwaame pkatfen aîs daar, toq gullen worden
aangeweezea. En in de Steeden door de Ma-
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giftraten, en Gecommitteerden tó de Vroed.
fchappen en Btvelhebberen, by hun zelvs te
Ttiomiueeren , farnpt de CoileéteOT van 't üs»
•fel of Qjj.rrer en twee werger©epjne Bur»gers uit 't zelve fespd. of Quartier, alL onder
pei fiftemtnt of coiporele afleggmge by -en van
den Eelt hier voo>* gedagra en mutatts mrnandis-j volgens de Formulieren Her vooren be-fchree^en. ZulUnde dese beloignes gehcu»
iden worden op der Steeden Rja-idthuyfen, op
"dagenen uyren, wdke daar ioe by de Magi"ïtraten zullen worden vaftgeftelt, en doof
f
trommeHîag bekent gemaakt.
* Dat een yder der Burgeren en Ingefèetenefi
feoo in de Steden akten platten Lande hier toe
wordende geroepen, zal gehoü3eu zyn, die
commiffie t n laft op z\g te neemen ren wet»
J
weezen van den Lande, en zig daar van niet
moogeo onttrekken, a's om wel gegronde «ft
wettige reedenen; waar ovcl het onderfselç
en uyifpraalce zat ftaan aan de re'p Gtivc Gerechten en Magiftrattn.
Dat deze omfchryvinge en Lyften zullen
moeten worden opgemaakt ehde volrooydt
uitterlyk voor dèn 1 Februari! rmftkomende,
omme daar naar de mvorde-riïige te kunnen
doens hebhende W y , ©p het advs van Syïi
Doörl. Hoog heit gerefalv«ert,<ie Lyften vafî
*î Hooft- en Schoorfteengeldt, by de eerfte
Tbekwaame gelegentheit, doof den druk pubiicq te tnaaken,opdat een'yegetyfc oceafie heb•Ibe, dezelve naa te ziesr, eo de geploegde Iraui'
des-te ontdekken,-

II. Da£
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l ï . Dat voer deeze Coromiflbn refpeéktvcîyk in perfoon, of door een wi lgemftrueerdç
gülaftîgde zullen moeten verfchyuen alle de
Hoofden derfamüien, en in opregtigheit en
zonder eenige agtrrhoudinge aangeeven het
getal der perfoonen fyner familie, zoo als'die
beftaar, zyner Schoorfteencn, Runderbeeften
en Paa-deo, zoo die nu befit, der Pondematen of Loopenftallen, zoo als in dit jaar zyn
bezaayd geweeft ; naa welks deefe Comm.sfîen, yder in den fynen, ?uUen aanteekenen,
hoe veel yder familie gehouden is, te voldoen,
zig daar inne ftiptelyk houdende aan de Wet.
Dat zoo ymant moe willig nier compareert,
gerne geîarhgde zendt, ofte frauduleuslyk
aangeew, voor \der veifweigen Haanftede,
Perfoon, Runderbeeft , Paardt, en pondemate of loop nftal bezaaid Landt, zal v e r g a ren twaalvCar. guL's paratelyk te externt ren,
-en te verdeden een dar ie voor d«jn aanbrenger , een daiJe voor de armen dtr ptaatfe,
daar de fraude gefchiedt, en een darde vodr
den Officier die de ca'ange doet, en daar te
boven aan den Lande betalen de taux ifan het
verfwegene. Tcrwyle de áófre hier oyter zé.
duyren een vol jaar naaexfprratie van hetlaoî»
pende jaar van het Mi Jdtî.
l i l . Dat de Stcretarif n van de Grietenyen
en Steeden zullen moeten ten fpoeJigften dobbelden van deeze o 'fchryviftge vervaardigen-,
en toezenden aan de particuliere CoUecT;.u*rs
der refpeófcive Dorpen en Espe-ls ©f Qyartteren, fâá zoö' "verre heoa' bb-refc: een kprte
O §
ftaaî
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ftaat van het beloop van yder Dorp, Espel of
Quartier aan den Generalen Coîkârcur der
G r ietenye of Stadt: en noch een volkomen
dubbeld van de geheeîe omfcbryvmge aan
9
s Lands Rekenkamer.
1V. Dat weegens de onkoiten vallende tover her doen van deezc omfchryvmge, en hec
vervaardigen der genoemde dubbelden en korte ftaat, zal werden gevalideert, aan de gefaraemJyke Leeden van het Gerechte met derièlver Secretaris voor reiskoften en vertienngen te famen voor yder Dorp - - 5 - 0 - 0
De twee Dorps Ingefetenen te famen 1 - 1 o - o
Yder Dorpregter
3- o•o
De Executeur voor yder Dorp - x -10-0
De Adfiftenten te famen yder Dorp T O- I f - o
De Secretaris voor het hou ien der
befoignes, en vervaardigen van
dubbelden yder Dorp - - - - 4 - 0 - 0
Dat de Steeden zullen worden gereekent als
volgt.
Leeuwarden voor I J Dorpen.
Bolswardt - 4
Franeker
- 4
'Sneefe
- f
Doccum
- 3
Harlingen - 7
Stavoren
- s
Slooten
- 1
Workuna - ,6
•Ylft - - - *
Hindelopen - t
V* Dat dit Middel zal vratáça betaalt- io
twee
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twee feravynen, de eene helfte voor den 1
February, en de wederhelfte voorden 1 May
174,9. aan de Colîectfurs van yder Dorp, lispel of Quartier, welke derhalven voor hunne
admimitratie fuffifente borge zullen moeten
ftellen tot contentement der Ingezeetenen en
Geregten of Magiftraten. Zullende dele Colkâreurs binnen drie maanden naa expiratie van
het jaar moeten liquideren met de Generale
Coîleclreur van hun Diftricl;, en aan hem overleeveren de ontvangene penningen, ende de
reften, geraunieert met fchriftelyke verklaaringe, dat zy hun devoir tot invorderinge,
en ten minften eene aanmaaninge gedaan hebben, by pœne van anderüns de reften met
geld te moeten voldoen, zullende by de Colleâeurs geen colleclrpenningen van de overgegevene reften werden genooten. En opdat alles te ordentelyker gefchiede, zullen de Jiquidatien en afreekeningen tufTchen de particuliere en generale Colkóburs gemaakt, door de
Gerechten werden geëxatmneert, verteekent
en beveitigt. Van welke afreekeningen dubbelde» zullen werden gezonden aan 't Coîiegie, om door Gecommitteerden van 't zelve
en Reèkenkamer jaarlyks te werden ooderfogt; des noods met afïùmtie van ymant uyt»
den Gerechte of Magiftraat, en Coikftcur
Generaal.
Dat de generale Colleûeurs eenige reften
van de part.cuîiere ontvangende,die aanftonds
zullen moeten overgeven aan den Executeur,
om die binnen zes weeketi met executie in te

O4
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vor-

vordcrerij by pcene van dezelve tot zyn eigen
lafte te zullen houden en aan den Colltéb ur
betaler»: Ten w^are de reften, om wettige
redenen voor Infolvent of Dubieus kinden
werden verklaart , waar van de Executeur
fpccificque verklannge zalpafferen op het refl>
cedulîe voor het Gen chce af Magiftiaat, ten
eynde ma zulks deefe reften aan de Heeien
Gedeputeerden gepiæfenteerr, en naa examinatie en marginale Apoftil.atie ten Comptoire
van de Provincie in betalinge tnoogen worden aangenoomen (zonder genot van Colkcl:geîd) en met de Dubieufe gehande!t op dtn
voet van de Reëlen en Pîaccaat van den 5 April 1727. Articulo 27 en aan de Sehryvers
uyrgegeven.
Dat de generale Collecteurs uitterlyk binnen zes maagden na de verfchyndag vin elk
j«ar £nale afreekeninge met 's Laaus Coa>p«
tuir zullen moeten ouaken, by pœne van vyf
en twintig GouJglds.»
En dat voor ColkcTrg-ld zaî worden gevaîideert, een ftuyver v,m yácr Car. gulden,
waar van de particuliere twee darde en dg generale Colle&eur een darde faî genieten.
Dat in die Diftnclen, alwaar de betaalin*
gen alîydt wat kater gefch.eden, en die in het
Floreen Pîaccaat vanden f Maart 17*2. Articulo 12 zyn uitgedrukt, de geftelde terroynen twœ maanden langer zullen loopen: des
200 de C,olle£tetm» o± de Schrvvers hunne
debiteuren eeing verder uitftel of credit wiU
k a geven, z-ölïi wel gefduede tot hun eigen,
.3. *
pe-
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pericule, maar daardoor niet verliefenfaim
regt van parate executie en præferemie nevens alle 's Lands Middelen ; mies niet langer dan anderhalv jaar naa de verfchyndag,
naa welken tydt alle Actie zal cefferen.
VI. Dat Zoo wanneer aan den Executeur
eenige reilen ter invorderinge werden overgegeven j hy de debiteuren tweemaalen , en
niet meer, zal meugen fon)merens met een
tufïcben-tydt van veertien dagen s en dan „
zoo dezelve betalen kan, executie doen ,
anderfins het reft met fchnftelyke verklarînge van onvermogen te rug geven, genietende van den debiteur niet meer, dan
twee ftuyvers van yder ibmmatie.
Dat ingevalle aan een Deurwaarder éenige dubieufe reften ter invorderinge werden
overhandigt, dezelve daar voor maar halv
zoo veel van de debiteuren mag neemen,
als 's Lands Ordonnantie over gewoone executien geevt,- en zoo, dat de kollen nooyc
hooger loopen, als de Capitale fchuldt.
VIL Dat voorts geperfifteert wordt by
de generale Articulen, voor deeze^ op het
Huk der Vyf Speciën gearrefteert, welke/
werden herftelt in haar voorige kragtsvoor
zoo verre door defe Onfe Publicatie niet zyn
verandert. Zynde alleen tot eenige meerder klaarhek het vierde Arricul in deze
woorden Vervat: De aangevinge en betalinge
Zal werden gedaan ter plaatze, daar het Hornieger gelegen is ^ fehopn eenige landen, onder dat
mmleger khmmde^ in mkre Grieurytn of
•,'

O f
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Stads fnrisdiBim, in hoge of lage quartieren mo»
gen leggen. Weherftaande dat die landen niet
n.yn lojje -landen, ma"à,\ onder voorfz, hornlegers
en hmfit.gen behoor en en 'beklemt zyn j en dat ver"
volgens der Staten lojfe Biilanden, waar aan de
fachtenaren geen regt van eygendom hebben, in
de Grietenye van der Bildt moeten aangegeven
worden en betaalt, hoewel gebr/tykt worden onder
homlegers en buifingenop ''tOudland gelegen ^vermits daar onder niet behoorm nog beklemt zyn.
Dat betreffende de befondere Articulea
van de Schoorfteengelden, het I. Articul is
vervat in deeze bewoordingen Deze Lafizai
geheeven worden van alle Haardfieden , van ye~
der 50. fiuivers el!^ half jaar, en alz.00 drie guldens in 't jaar, firi£lelyk_op te neemen en te befchryven en zonder eenige verjlappinge in te vorderen. En het twede Articul aldus. Te weeten ook^ vanyder Kagchel, Oven, Stoovt en Smitte van Goud- Silver- Tfer[meden £ Harnas- Wapen- Slote- Glafemaksrs, ïrmr en Haardfieden
en Eefen van Brouwers, Mout- en Gortmakers £
Tinne- Klc-k? Buffe- en Geelgieters, en Sityker*
hakkers ,• Ovens en andere plaat f en, daar men
Kalk, brandt j Tigche'laars, Pot- Pan- en Steenbakkers Ovens i Olyjlagers Haardfieden, Zoutpannen, M.eedfloven, Zeepziederyen m Traanmakeryenj Voorts van alle andere Haardfieden,
daar men vuurfiookt offiooken ka» ^fchmn dezehê
waar en toegemetfelt, ten waar e de boofem boven
den zolder geheelykjtvas'^veggebroohen tot aan hei
dack^, ofte de tweede Solder toe% en de Solde?.

Kfilvt wedtmm digt,-gemaakt$ ffffdtx van al/t
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ftremplaatzen huyten denSchoorfleen geflooktworâende, (dog niet van een Kagchef, Oven, Fornuys of Stremplaatfe, ftaande m een Schoorfleen
iùt particulier geryf, des men d.aar in niet om geld
bakt 5 gelyk mede niet van den Schoorfleen en Oven in een en 't zelve Bakhuis flaande, die te fawen voor éénHaardfledegereekent wordttn) maar
van alle Puiskeul^ens, dat is Schoorflenen, die m
Loodfen of Afdaken bnjten de Huyten, en die
door de Boeren in hunne Stallen gemaakt worden ter
†laatze % daar des winters weer beefle» worden
gezet, zal maar betaalt worden vyftien ftuyvers
elk^halfjaar, en alzoo anderhalve gulden in het
jaar; mits dat in zulks httyz.cn, behalvcn de
P/wske ukens, ten minfien eene ordinaire Haardfiede gevonden wert. Zynde de inhoud van

het darde Articul in het begin der Publicatie reede begreepen Articulo 2. $!yvende
het vierde Articul in zyn geheel en onverandert. Werdende Articulo 5. geroyeert
de woorden Cherchers logementen, en uitgelaten de woorden Armen, die van Aalmoe fen
leeven, en daar voor bekend zyn, en in plaats
geftek , Armen, die van de pubheejwe Aalmoefen leven, en daar voor bj de gewoone armbefor-

gers bekend zyn. Weezende het fesde Articul geheel geroyeert. En daar en tegens
de levende en agtfte onverandert gelaaten.
Dat de particuliere Articulën van de
Hoofdgelden zyn gebleeven als voor heen,
uitgenomen het eerfte Articul, het welk
goedgevonden is, dus in te rieden. Het
Hoofdgeld x,al in dsefer voegen werden geinnet,
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dat een yder Hoofd van zyn Huysgezin, die fes
hondert guldens en daar boven bezit in Geld, Obhgatien, Vaftigljden, Koof manfchafpen en andere winft'doendeEffellen, van yder Menfch tot
zyn Hupgezin behoorende, en boven de twaalw
jaaren ottdt s Dienjïboden van allerley zoort daar
onder begrepen, e/^_ half jaar zal betaalen dartig ftuyvers: maar geen fes hondert guldens bezittende alleen voor Man en Vrouw elk. vyftienftny*
vers alle halfjaar en de kinderen vry. Zullende
de Gerechten -ez^Afagiftraten aan elk Hoofd des
Hnysgeftns afvragen of beneden of boven /es honden guldens gegoed is, namentlykjn Geld, Obligatien, Vafiigheden, Koopmanfchappen of ande~
re win ft doende EjfeBen, onder deeze pœne, dat
h aldien aan de zulke, die zig beneden Soo gul'
deus gegoedheit hebben opgegeven, kan werden beweezen, daar in frauduleufelyk_te hebben gehandeh, en boven 600 gulden gegoed te zyn, zy zul-'
len vervallen in eene boete van hondert goptdgtUdens, en dat het aan eenjeder der Ingefeetenen
zal vry[laan, zulks op ecne behooriyhe wyt,e kunt
dtg z.ynd.e aan de Magiflraten en Gerechten aan
te geven , en daar voor genieten een dardepart
van de boete , indien de ontdekkjnge bevinden,
naar waarheit te zyn gefchiedt, m welk geval
zy zullen gehouden zyn, de aSie te vervolgen en
de calange te laten dom. Dog zyn onder deeze
belafiinge niet begrepen de Wagtmeefters &c.

Dat in de particuliere Artfculen van, d§
îîoorngeîden alieene deeze geringe veçanderïnge is gemaakt, d%i namentlyk nu van
een driejarig beeft op hoogcjiiarder elk bato»
jaar
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Jaar zal betaalt worden een gulden î op laagquartier tien ftuyvers, en op broek moeren heid-landen zeven ftuyvers.
Dat mede de Articulen van de Befaeyde
landen wat het fakelyke aangaat blyveo als
voor deefen, zynde alleen tot meerder klaarheit het vierde Articul in defe woorden gefielt. Sooyemant zyn land te halve laat bearbeyden, of een huirder eenig gehuirt land weder
aan een darde perfoon verhuin, moet de bearbeyd'er en defe tweede huirder, en niet die eigenaar
nog eerfte huirder de aangevinge doenden vervalt
in cas van fraud.e in de boete.
Dat de Arüculen van de Paardepacht aldus zyn geftelt. I. Van yder Paard, jong of
ouât, behatven de Suigveulens tot aan de eerftvolgende May zonder onderfcheid van waardye
zal alle half jaar en betaalt worden feven ftuyvers. II. De Ingezetenen in Dorpen of Steden
moeten hunne Paarden aangeven ter plaatje daar
zy eigenaars woonen of hunne Boerkeryen hebben,
zonder onderfcheyAt, in wat gedeelte van de Provincie die in de weyde gaan ofopftalftaan
Bly*

vende de III. en IV. Articulen als van
ouds.
Ende opdat niemant hier af onkundig
blyve ofte eenige ignorantie zoude kunnen
voorwenden, zal deefe alomme in de Provincie werden gepubliceert ende geaffigeert,
ter plaatfen daar men gewoon is publicatie
en afficlie te doen.
Aldus
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'Aldus gerefoiveert ênde ge»
arrefteert op het Landfchaps huys
binnen Leeuwarden den 30 December 1748.
M. O. B. TOE SCHWARTZENBERG Vr
EN HOHENLANSBERG,
Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog,
Je. v. SMINIA.

Wumkes.nl

