


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1918 47 moesten staken en de arbeiders van den hertog ongestoord hunwerk laten verrichten. Verder moest hij hun aanzeggen, datzij de schade, die zij op onrechtmatige wijze hadden veroor-zaakt, moesten vergoeden, anders zou de hertog strenge maat-regelen nemen om zijn vaderlijk erfdeel tegen de roovers tebeschermen. Mocht het onmogelijk zijn om de buren bijeente krijgen, dan moest het bevelschrift aan de pastoors vande kerspelen getoond worden, opdat zij er copie van nemenkonden en het aan de buren mededeelen. Verder moest de deurwaarder verslag van zijne bemoeiingenuitbrengen aan den stadhouder en den Raad van Holland, Zee-land en Friesland. Het verslag van den deurwaarder Jan van den Cruyce, komtvoor in het Privilegieboekje van Stad en Lande van Gooiland.Aangezien het voor de geschiedenis van de Vechtstreek be-langrijk is, neem ik het in

zijn geheel op. An hoge ende moegende heeren, myn heeren van den Raidemyns genaden heeren shertogen van bourgoegne, gestelt tensaicke zynre genaden landen van hollant, zeelant ende vrieslanthoudende Inden haige. Jan van den cruyce, deurwairder vander camer vanden RaideIn hollant. Eere, dienst ende wdirdicheyt myt alre onderdanicheyt!Hooge ende moegende heeren! V gelieve te weten, dat Ie vuyt machte van zekere openemandemente myns voirseyde genadichs heeren, Andie margevanden welcken dese myne relacie gehecht Is, getogen bynIndie loesdrecht anden schout ende sommige vanden gerechtealdair, an hemluyden begerende bystandt van twee off drie goedemannen om myt my te trecken in sticht tot brueckell, totmaerssen ende tot westbroeck, om aldair te toonen tvoirseydemandement myns genadichs heeren ende te volcomen t Inhoudenvan dien. Daer die zelve vander loesdrecht my op antwoirden,dat zy

myt my nyemant zeynden en dorsten Indie sticht om testaen als tugen, want zy sorchden, datmense doot slaen moch-ten. Maer gauen my mede een knechken myt eenen pairde. Ditangesien, moegende heeren, ende dat die veensaters by my alleenquaet te vergaderen geweest souden hebben, want sy veer van






