Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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Didonnantien ende

-21

Conditien / waervpmen van weghé
de Heeré Gheeſtelicke ende Vier-Leden s'Lants van
Vlaendzeni Verpachten zal in eenen generatlen
Pacht, Den ouden Inipod banden zeluen Lande/
boor twee toecommende jaren / Jn te gaen den
1. Nouenib. 1623. En epndende den lettten Octob .
1

1625. bpde Specien en Tauphier naer volgbende.

HH .

Te Ghendt / Bp Jan vanden Steene / wa
nende op 5.Pharahilde plaetle/Ano M.D.C.XXIII.
Met Gratie ende Priuilegie.

they golliges Norint .16ez-

Ordonnantien ende
Conditien / waerop men van weghê
de Heeré Gheeſtelicke ende Vier-Leden slants van
Vlaendzen / Verpachten zal in eenen generaelen
Pacht, Den ouden 3mpott banden zeluen Lan
det voor twee toecommende Jaeren / In te gaen

den eerden Rouemiber Zeghien -hondert Dipen .
twintich / Ende epndende den letten Octobre
Zedhten hondertOpf-en -ttpinttch / bpde bpecten

endeTaur hier naer volgende.

Wyn .
Aeme nepns van alle fonti tot t'fettich

Stoopen Ghentiche matt op , eleken
Stoop twee ituuers / inde belotene Steden
hebbende mueré pooztenende vetten .
vj,guldē.
Onde ten placciLande in alle opene plaet
fen /egheen poogten mueren ofte belten heb

beride dip Auüers den Stoop, is d'Aeine.
ir. gulden .

Den Ghebranden -Wpn 300 binnen den
Landgehemaeckt als van buptēincammen
de zal betaelen ter dete / bpf ituuers bp elcke
btoopMate alf-boozen.
Nij

Bieren

(

Bieren .
e Connegroot: Bier tot LX . ſtoopers
Doma
mate voozſchreué binnen de Stede hebs
bende mueren / velten/ ende poozten .
2. tuuers de tonne.

Ende alderlep Cleen Bier opde Tonne.
b . fuuers .

Ende t'groot Bier bupten ten platté Lans
dei daer egheen poozteni mueren ofte vetten ,
en zpn .

kb . ftuuers .

Ende ban alderande Cleen Bier inde ona

bemuerde Steden ende ten platten Lande.
I. ſtuuers .

Item vande Bieren commende van bupa
ten den Lande van herwaertſ-ouer als Jus

pen / Lubecſche: / Ungheliche/ ende ander
üzemide Bieren / . elcke Tonne mate als bo

uen :/ niet meer ten platten Lande als bin
nen de Steden twee guldens.

ij.gul.

De wpnen / ende Bieren / meerder ende
minder Daeten a l'aduenant.

lecich.

1

Aleeſch .
An elcken Ode ofte Stier gheleghen

.in Dlaendjen audt welende dype iaeren /
V
ofte ercederende twee jaeren twaelf ftuuers.
rij. Atuners .
>

Dan twee Jaeren /ofte ertederendeeen Jaer
viij. ftuuers .

acht tuuers ..

Dan tenen Faert ende daer ondere twee
tj. tuuers .

tuuers .

Item van elcke Coet ofte Deerle gubt wes
ſende dipe Jaeren / ofte ercederende de twee
viij. fuuers .
Jaeren ache. Guuers .
.

** Pän twee Jarré,ofte'ercederende een Jaer
zes tuuers.

bj. tuuers.

Pan een Jaer efi daet onder twee-Guuers.
ij. Quuers.
1. Pan elek Wercken vier tuuers ..

iiij.tu.

Pauettken Weerei SchaepiGyepte/Bepa
te ofte Läm eenenfuuere.

Atij
-

1

3

j. luuere.

Didona

Didonnantie wpde mynten
puen .
1

Erf alloo dieconſumptie betaet
te becaelen mette Haenien /ende Droopé
Doo en zullen gheene Cooplieden , fac.
ceurs ende Tauerniers bum gheneerena
demet pintebetroopé met Patten ofte
Porcen refpefciuelick egheen Wpnen moghen inne.
doen ofte Kelderē/ ten zp de zelue behoorlickzpn ghes

coept bp ghezwojen pnroeders, hoe veele (chzeuél

claere tpn dezelue spn comprehenderende/ en bpde
Pachoes ofte heurliederCommiſen opghenomen sh

te boucke betjoozlick gheftelt/ bp pepne van hondert
guldeng.

V
*in

ptghenomen tnde Zeetttben als Dunckereket

pnen ban daer derlenden am in Plaendien!

onbemuerde Steden ende ten platten Lange ghe
Herm te wozden zullen all dan voor het buptvoeren
soek moeten gheroept ende gheritt zpn op peput

bende bexbupce bangeWappene ?

)mo

373.

.

zullen moeten ghefteltworden / ende blpfuen

ten aquepantehanptenhun
am cua Pacotecs
Haen
recht teluogher
onttangeop pepne ban nwaelf cint
galden van elcken orighecichén basta

0103

Ghelyck

1992 .

cock zal moeten ghefchxeden door de
GEHelpck
Wpn -bercoopers ten regarde van alle andere
mindere Datten ) dan Quarteelen :/ 300 ban Hanien ,

halfur ofte bierendeelen / micërdere endemindere, dit
allen zullen moeten wefen ghepckt Water -maete/
ende ghebranti eh hunne mace Daerop gyettel / Hot
3

brele Ghendtſche Dtoopen de zelue gpnhoudende

op pepneban berbuerte bandewpnen . . 1 .
کی کچھ دو

2:11

Tem dat gheene Craen -kinders ofte

pn-ſchrop

ers inde Stedm en zullen vermoghé te toften ofte
laeden uenighe apnen om verbotrtte wordeny 3p
en zallen Daeraf alvodjen ghedaen hebben d'adura
tentie / ende dien atngamde hebbé fchrifteltek confent.
bandenPachter oftezpneghecommitteerdebpdebots
+

te ban bpfetch guldmø enſuſpensie van hunne niera
tinghe.

Cem dat alle Cooplieden ofte andererenigyeops
am inVlaendjé bzinghende/ ofte oor de zelus bupt
Inen
uenighe Zutteden van Vlaendzen treckende / daers
mede zullen moeten belatt blpuen / tot dat gp mu

afſchrpuinghe van dien -gullengpnontlak ,
A
At tghten Cooplieden / facteurs ofte Cauers

en
ten ofte in hunne hupfen ontfanghen dan bip pooja

wete bands Pachters / bpds berbuerts / ban elcken
Watte

1

Daete typ groot ofte skepnl van hondert guldenen /
ghelyok de zelue gheene wpnen en zullen niogher

voeren ofte laeren dzaghen bupt hunnehaplen fonder
billet/ ofte,conſent/ ngeraf te hebbene.
9131.

Poe die particultere t'3p Gheettelick ofte weer

E delick enzullen van ghelpeken egheene wpnent
In hunne hupſen ofte kelders moghenontfanghen
zonderconſent bande Pachters vpde pepne ban vpfo

éichguldens.
38.
Atmen gheene aflchriupngye omne Upt Plaen ,
der dan een Daetken vanbpfthien ſtoopen ende dat
pupr bemuerde Dteden / ende andersniet / daer :ban
wetteltckeattettatie inde Stedé van een bande Compi
toiven bande wpnen / ende bupten van eenen bande

Baillius/ ofte berpders ſal moeten ghebroche wozact

binnen twee maendenoppepne van niet afgheſchdes
wen te wozden .

Tem alfoodefe voorlepde Inipofitte bettaet in cons
fumptie zoo zal den Pachter vermoghen alle maen.
detofte bapterlicktwee te haeleo nont inde beniuer

de Steden, en anders nietī in alle Cooplieden Fac
teus ende Tauerniers beldecs / ghereſerueert de voog:
ſepde Zee -teden / maer wel inde Tauernters / Ofce
andere wpn -bercoopers Kelders debiterende met
patten om Daerbp heurlieder dete te maeckenin die
Qpters daerban te doen betaelen ten , advenante VAN

beurlieder. Aete.
Damen

1

Plaendjen com
atmen trecht van alle opnent
Comptoire vanden Pachtere comptant zal betaelen

ofte daer -boozeni ſeker tellen ter terter toe ghelats
ten anconipate.

33.
Ec in - commen ende bupt-gaen en ſal nergens
moghen toeghelaeten wozdendan het zelue coe
ghelaten en is bpoe. ozdonnantie bande Dier ponde

Humor

par dat wpns hier achter bp gheboecht.
#333.
An

3

empt weſen dan alleendelic De bier biddébe 01
bgen onder de weleke begrepen zullen zon de Jeſuítés
nietgaders de Wpnen gyeleten in Cantpné,bebipd .
de Polders / ter Zee vupt-baerende/ ende die fouden
moghen ghefleten worden inde Leghers / ende bp
Crpgbr-volck zonder meer/ ende zullen de Cantpnen
mette gone daer onder ſozterende hemlteden moeten

reguleren naer d'Odonnantie bp naer Hoochept
daer-bp ghettatueert.
# 3333.

T'em zullen de magttraeten den Pachters ac
commoderen van plaetfen daermen haerlieder Ac.
Icon
ople ontfanghen zal omme alzoo de particuliere ende
alle anderen met eender moepte te ghettaene, midts

djaeghende een deel bande oncotten .
225

物 。
€ Pachters ofte hunne Commtfen zullen oock
moeten compareren ten Comptotre bpde ghe:
woens bze .

7

ÆDT.
Tem zullen alle Cooplieden van toprt woonente
Ihnen
inde bouenſcheuen Zee-leden daerauen gheenen
vondt en neemt noch reſeing en doet / bercoopende
Int Gjolle alleendelick / metten Pachter ter cauſen

ban hunne dzinck -wpn moeten ouercommen ghelpck ,
3p boon date deler altpis ghedaen hebben

2033.
de Laccaige ende druck -wpn ſulten ?
A deEngaende
cooplieden danof ghenieten bpden bott bien .
aengaende tot nu toe gheobferbeert / reſerverende
nittniin de Gheeſtelicke ende.Vier -Leden d'autoritept.

omme in cas ban gwaertchept de voorſchreuen Lacs

caige modereren ofte t'augmenteren / 300 3p to con
denegullen bebinden ts behoozen .

Bieren .

Bieren .
90333

Lle Brauwers wonende in bello
ten bieden ofce ten platten Lande en
zullen moghé het vier onder den Bau .
ketel te teken ten zp alvoojen de wete

ghedaen hebbende aende Pachters ofte
haerlieder gheconimitteerde aen wien eenen pghelicia
zal ſchuldich zpn ſchriftelick te berclaeren hoe bele
Tonnen Biers t'3p groot ofte cleen , zp dien keer

zullen willen Brauwen bpde pepns banbpfrich gulo
benen / celche replo.

$ 39.

Noe aengaende alle particuliert perſoonen zullo
we
E
C
h ſen den Pachter ofte zpnen Commis
ſchueldic
te laeten dat 3pBrauwen zullen al eer dat
De wet
3p Oter onder den kecel zullen moghen teken / bp

pepat ban t'elskens te berbueren (waelfguldens.
装 、

Pachter ofte zpne Commtfen ende toeſien .
Ders zullen dermoghé vifitatie te doene by Dar.
ghe alleeneltck ende bpnachte met den officier/ of

D.Com

be Blauwers niet meer en zpn brauwende dan zp en

hebben berclaert7 waer teghens hem niemant en ſal

moghen wepgherich maken op pepne dan bpético
guldens

EXX

Mide topilchrenen Brauwers fullen met hun

D

21

pooja

voorſchreiten Impott tot dat zp bp het haelen van
billetten (die maer eenen dach goet blpuen en zullen)
bande Cappers Herbergters ende particuliere Per

ſoonen zullen zpn onclad bec waere om bupten ofte
inde Steden / gheleuert te worden .
# 23.

zelue Brauwers zullen genieten Laccarige

hele

tickel vande Jntructie vanden Bauwers guldene,
# 8223 .

L
;

-

Attende ten uten fpne den Pächter ofte zno
Commiſen twee billetten te leueren aende Pera

foonen die eenighe Bieren willen bupt-boeren d'eenie
on te laeten aende Poogte ende dandere om te leue
ren aenden Brauwere eʼzpnder ontlaſtinghe.
FESIJI.
Perſoonen Verberghters eſi
ICTem
O alle particuliere
Tappers
woonende inde Steden zullen hunne
Billetten ſelfs ofte peniande van Haerlieder weghe

gheen Bauwer zonde moeten haelen bp pepne van ,

bpf-en -twintich Guldenen.
XED .
r eentghe binnen Bauwers warren die
nem ofte
IreTe
Iteten
eenige Bieré vupt-haerlteder hupfen boeren
ofte djaeghen zonder billet die zullen berbueren van
elchen Daete vpftich guldeng ,ende d'Ontfanghers

ban dien egheen billetghehaelt hebbende frb . gulo
deng/ ende bp nachte het dobbel ban dien .

Ghelpoks

EXDI.
zullen oock berbueren die maer

Helpcke peine
cleen Bier voor goet en zullen verclaeren ten
GE
boert

Comptoire t'lp om bupten ofte om binnenghe
te worden .

REVIN.
Tem die ghene die alzulcke vupt-voeringhe zal
ghedaen hebben / t’zp ghezwozen Bier -voerders
Ibe
Brauwers -gatten ofte andere zullen hunne neerpna

gbe en ambacht daermede verlieſen / den tpt van zes
maenden

XXVJ33 .
Tenizog veele aengaet het bupt-boeren van Bies
cen nghebrauwen indeonbeniuerde Steden ende ten
Irene

platten Lande / midtſgaders her haelen van Billette
en zullen egheene bupten Bauwers/ Herberghiers )

Tappers ofte particuliere (chuldies zpn Biller te
Haelen / behoudens dat de Braywers vande anghes
gheuen Bieren blpuen belat / ende indien dat de ſelue

Brauwers ghélteft , moghen hun ontlatten door het
doen baelen ban billetten tötten Commuilen ,

线,
el ende ſcherpelick ozdonnerende ooc aen alle

WSSchippers boerliedē ofte anderen hun te ber .
voorderen , eenighe Bieren te laden bp daeghe ofte bp
nachte, in hunneSchepe/ofte bp eenighe waghens
ten zp dat hun blpcke bp billette t’zelue te moghen
doen / op peyne en verbuerte banden bchepe Wats

ghen endepeerden ,

Stent

Buty
L

1

Ten men zal ouer al deSchepe niogen vilicert om

고..

Iue zien offp egheen Bteré en hebben ghelaeden fon .

Der billet t’zp om in Vlaendjen te blpuen oft om
Daer -bupt gbeboert te worden ,

I Tem zullen devoorſchreué Schippers booz haer.
lieder Slete delen Jaipot moeté betalen ter plaets
Sen datrzp hun Bier zullen inne:legghen .
"

**33.

tement
wersappoinc
I Cemal3
ghemaeckt00bluerſch
hebbé ouere Brau
de redemptie
van haerlieder
Diincke-bier zullé de Pachters mecte zelue redempe

Hehemlieden moeten contenteren .
EEE333 .

Steden

platten Lande egheen ontwentafce ontſet en zute
len moghen boozen af-connen in eenighe Connen
maer wel zullen de zelue moghen zetten in tanden

ofte opde Coelbacken bp pepne ban twaalf guldens
l'elcbereple
*** 3339 .
Tem ofmen bebonde dat die zauwwets meer gott

Ieten

ofte clepn Bier hadden ghebrauwen / dan zp bers
claert ghehade hebben ( bouenende onbegrepen een
Conne ) zullen berbueren ban ekks Tonne gwadle
guldens.
EEED
Tem diemien bevindt eentch Bter dertieken te
Inthebben
o zal zulek Danighen Branwert becbuereie

ban elfken vaste t'ap gjoot ofte clern mb, guldens.
tene
>

FEEDT.
Ceni om de goede Lieden te accommoderen ban
niet te moeten loopen tot vele plaetſen zullen alle

Ihre

Magiftraetenden Pachtere ofte zyne Commiſen peca
mitteren plaetſe op haerlieder Bier - Aliſen Compe
toie /midts diaghende een deel vande oncocté vanden

geluen Comptoire/ 300 voor huere/ brandt/ licht ende
anderſinte.

#KEDIN.
Pllen die zelue Commiſen oock moeten houden
Ude bre diemen ghewonelick is tegauden bpde zele
ue Comptoiren .
PEEPJ33.

Soe!

Jemant en zal de Pachters ofte haerliber Dies

Ninaers droghen iniurteren met woozden ofte met
wercken op depeine van bpfcich guldens.
XXX IX.
Tem zal den Pachter ten platté lande zyne Com :
* Imtſenmoeten @ellen in alle Dozpen endeProchien
daer Brauwerpen zpn ten meertten gheriefue ban
e'ghenteente.

粮,

Ndo aengaende de ændtwerpſcher Mechelſcher .

Ende
in
commen
de, men ſal volghen d'ozdje banden Bauwers -gul,
dene-int prgdj. Artickel begrepen .

ÆLI.
Tem alle commiſen endetoeftenders /zullen mors
Iten wefen gheredds perfoonen die ghehouden zula
len zyn te berclaeren dat zp egheen calainge en zulle
ouer -brengben ande Pachters dan t'ghene dat 3P

dadslick megtes warrjepthebben beuondé /op welck
berg

berclaers ende anderſints niet / nien zal moghen de
delinquancen te rechte betrecken .
ELII.

Elek voorſchreuen berclaers zal Simpelick
partye ghedaechdet'zelue onder eedt
Hanteecken ende
/
Willende contrarie affirmeren int'gheheele ntet Wat .

rachtich tezpne zal all-dan worden ontlatt ende t'zel
us niet willende doen / zullen all-dan de toefienders
haerlieder verclaers moeten doen onder eedt all-voo .

ren / zonder voorder procedueren .
EL133.
Elck toettetick boozlchredeu verclaers zal

htene mintten
n ghelooue ghegheuen worden te
elcvulconime
Wwetene
twee van henlieden / ende dit

alleendelic tot de helft van nanipriđeniéte vande vers

buerde pepnen , en dit maer alleendelick in vier ins
ftantien / Te weteneBauwen zonder billet/ Derite ,

ken -

teel. ende van het ouer-brauwen / ende bupte

boexpngye van Bter zonder billet.
# LI393 .
Cem indten datmen bebonde dat die Pachters th
toeſtenders onghelpck hadden enter quader traus
wen Gheprocedeert i 300 fal den Pachter boven de
coften noch verbueren vpfrich Guldens celche repſe
tot protipte vandé Aernien bande plaetfe .

I

FLO .

an defen 7mpott en zal ntemant bjp zpn dan

,

.

de gone hter-boozen ghepaleert Artickel frij.
int regard, banden wpnen .
Alach
:)

Slach van Cleefch.
# L93.

Lle Dleeſchauwers ofte Slaghers
ende oock alle ander wie 3p 3pni / booz

A

ende alees zp eenighe bcetten deſen reche
te ſubiect zynde zullen Slaen ofte doen
Dlaen / emmers sidaechs daer naer ten

opengaene banden Comptoire ſulten ghehauden wes
ſen /danofte beraetê den Jaipot ende daervan te nes
Men behoorlick billet bpde berbuerte telcke repſe van
twaelf guldens van elcke ghellaeghen Beette/ daera

af egheen billet en zal ghehaelt zpn,deen helft daer
af tot latte banden Slagher ende dander helft tot
latte banden epghenaere/ ten welcké fpne den Pacha
ter zal ghehauden zpn 300 inde öteden/ als in elck
Dozp te tellen eenen Perloon ! om de boozCchreuen

billetten te gheuen, ende de rechten daer- coe Gaende

L'ontfanghen .
# LVJ3 .
Tem zal den Pachter bernioghen in alle leetcs
hauwers hupſen Vleelih bercoopende biſitatie doe

Ivan

bp daghe bpde vloeren ende Dlach -hupfen der ſelues
om te beziene oft oor alle die billetten zpn ghehaelti

waer teghens hen niemant en zalmoglien te coucke
Malen bpde pepne ban zelle guldens,telcke repfer
模物

al van ghelpcken denboodſchreuen Pachtert
daer te doene ghelycke biſicatten ende al-daer tellen

de ghellaghen Beetten om te weten of zp nietmeer

en bebbé gbelaghen danzp billetcé hebben ghehaelt.
ltema

FLIK.

Cem zal den bool(threuen Pachtere pemandt van :
3pne Commiſen moghen itellen aende doojen ofte.

poozten bande Vleeſch -hupſen om notitie te houden
van het bp -bringhen banden Vleeſche ande welckei
de dragers zullen moeten berclaeren den epghenaec
bande zelue Beeſten / bp pepne ban te berbueren /

t'elcker repſe zes guldens .
L.

í

Helpekt Impofitte zullen oor ſchuldich zpn alle
de ghens dievan bupten Plaendjen / in blaen ,

djen zpn bzinghende eenich vertch vleeſch.
LI.

Tem egheent Pleeſch -hauwers en zullen bermor

leher
ghen in ander hupſen dan in hunne ghewoneliche :
Slach -hupfen te Qaen / bp pepns bande berbuerte .
banden Vleeſcht .
3

LIN

An deren Impott en zal niemandt bzp zpn dan
de gone hier voojen gheefpzelleert/ Arcickel frij.

VREME

LI32 .

at de Pachters ontrent de Pleeſch -hupfen zula
Den

len moeten Comptotr houdt om hun recht t'onts
fanghen.

LI333 .
En pachters zal gheobrloftwefen tt matchen :
vont van alle de

pneníen Bieren inden aen .

banck vanden Pacht bp alle Biquwers / Tappers/

Herbergters enalle anderen benlieden gheneerendt
ofre

.

ofte moepende mer pn ofte Bter te bercoopen allere
neltck ende ten af -ſcheden den bonde laeten welcken

vont zp zullē ghenieten ten aencommen bandéPachc
tot latte bande particultere af- gaende Pachter, ende
taten ten proffyre vanden ancomniendeni terni bupto

gaene banden Pacht.
LU .

en Pachter en zalniet vermoghenreenich qupe
(chele te pretenderé vp wat precept het zoudemo
ghen welen gbepepnt ende onghepepnit,

.

LOI.
Tem dat alle Quettien endeghefchillen die zullen

ICE
commien te rpfen ter cauſen ban defen ofte anderen

Didonnantien vp delen Jmpo & ghemaeckt ende te
makene fal in d'eerſte inftantie de kennide ghenomé
worden by elck Ledt in tzpne / alwaer op fomiers

kennide te nemen bp twee Schepenen ende eenen
Penſionaris ofte Secretaris / partpe ſal cost reche
ghedaen wozde/ emmers tot nanipriđemente inclupsi

ende zal daer -ban gheappelleert nioghen wozden / in
t'bolle Collegie / ende van daer inden Raedt/blpuen .
de nochtans de Sententien executoire i niet jeghens

aaende appel / Coo ter propiſie als ten principaelen /
a lwaert bp al-dien
n datter Commitdie bpden Baedt

bienter clauſulevan taeti en furceans
ghegheutwaere/

a

/

revan erecutie endezonder daer vpeenich regardt te
nenen ofte de zelue te obcdieren/ bp pepne van de
geluete vallen in een Amende ten protipte ban- zone
Majeſtept een1derde /ende een ander derde totten ans
bringher i endehec reffečeñde tot proffyte bandé Pach,.

tere / te verbueren bpde gone die hem daer-mede zal
millen behelpen ,
Den
Cij
23

r

L977
En pachtere wozdt ghehouden voor den aer *

ghellaghen pachtte ftellen Couffiſanten perſone

)

-

tin Ceber releant binnen Vlaendjé , ten contentemente
vande boo:ſchreuen Meeren Ghechtelicke en Vier-Leder
beerthien daghen voor t'ingaen banden Pacht pers
eniproielick / ende: bp pepnevan nullitepti ban pachte:
Indient henlieden belteft/ ofte zullen moghen kielen
den laeilten boorgaenden verhoogher blpuende niet:
niin in heurlieder gheheel t'berlies en de fol renchiee
te berhaelen opden laetiten berhoogher , die in cas
van inſoufilanthede zal ghebannen worden bupt .
Vlaendzen /den ept van twaelf jaeren ofte anderſinca .

arbtrairlich ghepuniert.
LD37 .
Cſerberende de voeznomde Heeren Gheeſtelicker
Sende

themlieden

4

hunne

Inſtructie te moghen amplteren ende interpreteren
felcker:Waerf alt hemlieden goet duncken zal.

A

Ldus Gherefolveert ter vergaderynghe vande Hee

int Srat-huys der Stede van Ghendt, den xj. September
xvj . -Dry -en -twintich .
My preſent.

GVILL. MICHIEL S.

Haere

i

家

EXO
front

es

Aere Doorluctichſte

hoocheyt ghelié heb

MI

bende de Ordonnan .

tien enconditien hier
vooren gheſchreuen ,

cn daerop ghehoort
die vande Raede van

State eñ Financié van zyne Majeſteyt,heeft

de zeluxe gheaggreert , ende gheapprobeert
200 zy agreert by deſen wter naeme,' ende

van weghen zyne voorñ.Ma'.Ordonneren.
de dien volgende eenen legelicken diet
behooren
gulcerendezal , hemlieden hier naer te re

guleren ſonder
zwaerich
eyt, con
de Ghedruc
dien dat
boneneenighe
kte.
Copie van deſe zal dienen voor Oetroy,
ende letteren Executoriaele , omme vuyt
crachte der zelder by faulte van betaelyn
ciij .
ghe,

ghe, nietalleenelick to moghen dwynghé
de Pachters, ende hunne Partioniers,ofte

Borghen, maeroock de particuliere Com .
miſen die ſchuldich werde,de andere maen

delick te ſecoureré , conforme ende opden

1

voet ghedrcghen byde reſolutie tot Ghent

ghenomen ende by ons gheaggreert den
achthietiſte September xvjędryentwintich ,
Ghedaen tot Bruſſele den vyf en-twintich

ſten Septembris , zeſthien Hondert Dry
en -twintich . D'o. Vt,
A. ISABEL .
G. D'ONGNIES .
1. KES SÉLER ,

I.B , MAES.

I. COCKAERT S.

Ohepubliceert in openbaereConfittorit
vanden Baede in @laendien 7 den

zuenften Décobert Zetthien hon
dect Duy en twintieh .
972

bis

M. de Gomiecours ,
1

r
1

COPIE .

PAR

LE ROY

Hiers & Feaux, Comme Mada
me la Sereniffime Infante noftre Treſchere &

Tref- amee bonne Tante , a de noſtre part ad

uoué & aggree les Conditions pourparlees
en la Generale forme des Moyens qui le le
uent en noſtre pays & Conte'de Flandres pour le furnille

ment des Rentiers aſſignez lur les Vieulx Impoſt d'icelle
Prouince, ſelon que verrez par l'acte & picces cy loirets,
Nous auons bien voulu les vous enuoier afin de les faire

Publier au pluſtoſt par tout ou i'on eſt accouſtume de fai
re temblables proclamations. Atant Chiers & Feaux noſtre

Sr. Diru vous ait en la Saincte garde, De noſtre Ville de
Bruxelles ce dernier de September 1623 .
Subfigne.
De Groote .

La ſuperfcription eſtoit, A noz Chiers & Feaulx , les
Prelident & Gens de noftec Conſeil Prouincial de
Flandres.

Publié au Conſiſtoire du Conſeil en Flandres ,le vij.
d'O tober M. D.C. XXIlho

M.de Gomiecourt.
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