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doen te weten. Alsoo ons vertelt is bij schepenen, vroedschappen en regeerders tot Noortscherwout 

op Langedijck hoe dat zij, supplianten hare dorpslasten plegen om te slaen ende te vinden over                         

d’ oude geersen onder haer dorp tot Vriesse zeedijck met die van Drechterlandt ende de vier 

Noerder Coggen. Deselve ordre was verandert ende nu soo nyet practiseert konden werden.             

Zo waren zij, supplianten geneotsaeckt de voorschreven hare dorpslasten op eenen anderen voet te 

vinden ende hadden zij supplianten in haere vroetschap geen billicker nochte egaelder middel 

konnen bedencken als een jaerlijcx pont ofte schellingschot om te slaen over alle hare ineseetenen. 

Daeruyt jaerlijcx te voldoen hare voorschreven dorpslasten. Doch beducht zijnde off zij daertoe van 

zelffs niet genoechsaem mochten zijn gequalificeert. Immers opdat hetselve met meerdere  

aucthoritijt mochte werden begonnen ende uytevoert soo hadden sij supplianten goet gevonden 

daertoe oitmoedelijck te versoecken onse aucthorisatie ende octroy om de voorschreven dorpslasten 

te mogen omslaen over alle hare ingesetenen volgens de proportie van het pond ofte schellingschot. 

Ende dat jaerlijcx daervan behoerlijcke reeckeninge bewijs ende relique sal werden gehouden ende 

alsmede dat zij supplianten jaerlijcx in het selve schellingschot souden mogen trecken die van buyten 

in haer dorp souden comen weonen, mitsgaders jaerlijcx daerin te verhoogen die doer erffenis ofte 

andersints merckelijck moghen comen te verrijcken, gelijck zij supplianten immer noetsaeckelijck 

souden moeten affstaen die van haer vertrecken souden ofte versterven ende de goederen op 

andere erven als oock die merckelijck mochten comen te verarmen. Ende dat noch sij supplianten 

mochten werden geaucthoriseert de voorschreven ommeslach met parate executie in te voeren 

gelijck hetselve bij ons in dese selve gelegentheyt aen die van Suytscherwout op Langedijck, der 

supplianten buerluyden, was vergunt op den 19-den july zestienhonderdtsestich. Soo is’t dat wij de 

saecke ende het versouck voorschreven overgemerckt hebbende ende genegen wesende ter bede 

van de supplianten, naer genomen berichtinge ende advys van onse Gecommitteerde Raden in 

Westvrieslandt ende den Noorderquartieren uyte onse rechtmatigheit, souvereinemacht ende 

aucthoriteyt, deselve supplianten geconsenteerd, geaucthoriseert ende geoctroyeert hebben, 

consenteren, aucthoriseren ende octroyeren mits desen ten eynde zijluyden haer dorpslasten sullen 

mogen ommeslaen over alle haere ingesetenen naer proportie van het pont ofte schellingschot, mits 

daervan jaarlijcx doende behoerlijcke reeckeninge, bewijs ende relique. Ende dat zij jaerlijcx in het 

voorschreven schellingschot sullen mogen trecken degeene, die van buyten in het voorschreven dorp 

sullen comen woonen, mitsgaders jaerlijcx te verhoegen alle sodanige die doer erffenisse ofte 

andersints moechelijck sullen comen verrijckt te worden, aucthoriserende de supplianten wijders 

omme den voorschreven ommeslach bij nalaetige ende gebreeckge ofte onwillige betaelders te 

mogen innen met parate executie, soo als achtervolgende executerative consignatie genomen 

middelen ten eynde de supplianten het effect van dese onsen consentie aucthorisatie ende octroy 

mogen gennyete als aen behoorte lasten wij allen ende eenen yegelijcken desen aengaende hen 

hiernaer te reguleren sonder de suplianten ofte gehengen ged. . . te werden eenich hinder, beletsele 

ofte moeyenisse ter contrarie.  

Gedaen in Den Hage onder onsen grooten segele hieraen gehangen op den 26- sten july in’t jaer ons 

Heren ende Salichmaeckers duysent-zeshondert-een ende tsestich. 
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