


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1931 11 nen van Holland, Erf Heeren ende Vrouwen der Lande vanUtrecht, geaboleert, gecasseert, ende te niette gedean, abo-leeren, casseren, ende doen te niette mits desen, het voorsz.Huurrecht, ende andere ussantien en corrupselen in de voorsz.drie Gerechten daar van tot noch toe onderhouden; hebbenook die voorsz. Gerechten van het ronde Dorp in Breuckelen,Ouder Aa, ende Oterspoorbroek, geunieert ende vereenigt,ten einde zij met eenen Schout ende Gerechte voortaan on-gescheyden geregeert mogen worden ende anders niet; endete dien eijnde hebben wij den Suppliant geoctroijecfd, ge-consenteert, ende geaccordeert, octroyeren consenteeren endeaccordeeren mits desen onsen brieve, dat hij als Ambachts-Heere, van den selven Gerechten, zyn Leenvolger ende na-komelingen die dat lage Gerechte en de voorschreve drieGerechten in

toekomende tijden hebben ende besitten sullen,van nu voortaan tot eeuwigen dage in de voorschreve drieGerechten useren sullen mogen Schepenrecht; te weten, datzij aldaar rechte ende Justitie sullen doen uit onsen ende harenname, bij eenen Schout en de Seven Schepenen, die deselveWillem Turk, Suppliant, of sijnen nakomelingen, Ambachts-Heeren der voorschrevene Gerechten, jaarlijks sullen mogensetten, wesende mannen van eere ende gelove, van den wel-ken hij naar den eersten jare drie van hun verlaten en an-deren in haren steden sal mogen stellen, ende soo alle jaarvernieuwen ende renoveeren, ofte bij zynen Schout doen ver-nieuwen, ende kiesen van den verstandigsten, mannen vaneere, goede fame ende name, in denselven drie Gerechtenwoonende, die een den anderen in den derden graat, of na-der, niet bestaande, soo verre men die aldaar sal kunnen ge-vinden; van welke Schepenen die voorschreve

Suppliant, zijnnakomelingen, of haer Schout, den behoorlijken eed afnemensullen, van onsen ende sijnen wegen eenen ygelyken rechten de Justitie te doen, zonder gunct ofte wangunct, of eenig-sints partije te dragen. Ontbieden en bevelen daaromme onsenStadhouder Eertse en de andere Raden in onsen Hove vanUtrecht, onsen Maarsschalk des Neder-Quartiers, zijne na-komelingen, ende allen anderen Rechteren, Dienaren endeondersaten, dat sy den Suppliant en zijne nakomelingen latengenieten en gebruicken, nu ende ten eeuwigen dage, vandesen onsen brieven van gratie ende Octroye, soo voorsz.






