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Deurluchtige hoochgebooren furst, wy hebben 

uwer Excellentie onlancx by zeeckere onse missiue 

van date den viiijen july lestleden geaduerteert, 

datmen van allen ouden hercommen ende loffelicke 

gewoonte jn dese prouintie van Hollant gewoonlick 

es van Coninclicke Majesteyts wegen te scryuen ende te 

cognoceren die eedelen ende gedeputeerden vande 

zes groote steden representerende den Staten 

van Hollant. Ende dat zoe wanneer het 

belieft heeft die voorseyde Majesteyt ofte zyne Majesteyts 

gouuerneur generael enighe propositie die 

voorseyde Staten voor gehouden te worden. Jn 

welcken gevalle die brieuen van wegen zynder 

Majesteyt anden stadthouder president ende 

raden commende, ofte anden stadthouder 

ende president somtyts apart, wort ter 

stont van sHoofs wegen bescryuinghe 

gedaen, mit jnsertie vande materie diemen 

den Staten wil voorhouden, ofte jndyen die 

Staten enige materie hebben vereysschende 

vergaderinghe, soe es daduocaet van tgemeen 

lant gewoonlick te commen anden stadthouder 

ofte jn zyn absentie anden president ofte den 

outsten raedt presiderende mit een billet 
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jnhoudende die materie waer op zy die Staten 

begeren gescreuen te hebben. Welcke bescryuinghe 

alsdan van sHoofs wegen vuyten name vande 

Majesteyt gedaen wort. Ende dat ten eynde zyne 

Majesteyt ofte zyne Majesteyts stadthouder altoos mach 

weeten waeromme die connotatie ende bescryuinge 

vanden Staten gedaen wort gelyck oeck in 

andere prouincien gedaen ende gepleegt wort 

ende alzoe zyndert die anneminghe van 

desen jegenwoordighen aduocaet veele ende 

diuersche bescryingen byde voorseyde Staten 

gepleegt worden smakende die zelue 

regalia. Ende oeck frustrerende onssen 

griffier van zyn gerechticheyt ende gewoonlicke 

emolumenten die hem vuyt alsulcke ende 

gelycke bescryuinge competeren, gelyck die 

zelue griffier ons tot meer reysen geclaecht 

heeft ende noch dagelicx claecht 

ende dat oeck vuyt sulcke bescryuinghe 

enige jnconnementen souden moeghen 

commen. Soe hadden wy doen ter 

tyt aen uwer excellentie versocht dat die 
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zelue hier jnne behoorlicken soude willen 

versien dat gelycke bescryuinghe nyet meer 

byden voorseyde Staten gepleegt soude worden 

omme alle periclen te schouwen, ende oeck 

dat een yegelick jn zyn gerechticheyt 

geprefereert soude worden, waer van 

wy verstaen dat uwer exellentie doen ter 

tyt mit die voorseyde Staten oeck gesproken 

heeft. Mer alzoe wy nv onderricht zyn 

dat dies al nyet jegenstaende die voorscreue 

Staten weder zedert date van onsse 

voorgaende scryuen, brieuen gescreuen hebben 

an enige collegien, namentlicken aen die 

van Rynlant, Delflant ende Schielant 

vermeldende de zelue brieuen onder andere 

dat die heemraden goede ende sorchfuldige 

toesicht willen nemen, dat het placcaet 

van slachturfuen onderhouden mach worden 

ofte dat zy anders genootsaect souden 

zyn daer tegen te doen remedieren. Als 

uwer excellentie altzelue breeder sal mogen 

verstaen vuyt tdobbelt vander missiue 
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byden voorseyde Staten gescreuen hier by gevoucht 

vsurperende sulcx die zelue Staten jurisdictie 

twelck hen nyet en competeert. Gemerct by 

het placcaet van slachturfuen die stadthouder 

president ende die vanden rade bevoolen wort 

gelycke andere placcaten tzelue mede houden. 

Ende alzoe die hoocheyt vande Majesteyt ende 

consequentelick die auctoriteyt van uwer excellentie 

ende van zyne Majesteyts rade daer deur zeer 

gedummieert wort, ende ons nochtans nyet 

en betaemt dies angaende mitten Staten jn 

contente ende debat te treden. Soe 

verzoucken wy andermael an uwer excellentie 

dat die zelue belieue hier jnnne te willen 

versien ende mit die Staten te spreecken 

dat gelycke scryuen nyet meer byde voorseyde 

Staten en geschie. Mer zoe verre die 

Staten gelycke brieuen meer begeeren gescreuen 

te hebben dat zy gehouden sullen zyn ons 

tzelue aen te geuen op dat die zelue brieuen 

vam sHoofs wegen ende nyet van wegen 

den Staten gescreuen moeghen worden, 
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gelyck men altoos van onder hercommen gewoonlick 

es tzelue tedoen. Deurluchtige hoochgebooren 

furst, wy bidden den almogenden God 

uwer excellentie te willen sparen lang, wel- 

varende, ende jn prosperite. Gescreuen 

jnden Hage den iijen octobris 1565. Onder 

gescreuen uwer excellentie goetwillige die 

president ende raden des conincx ouer Hollant 

Zeelant ende Vrieslant. Getekent Ernst. 

Ende opgescreuen, deurluchtighe hooch- 

gebooren furst, den prince van Oraingnen 

graue van Nassau etc., stadthouder 

ende capiteyn generael ouer Hollant 

Vrieslant ende Vuytrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nb: 

Het origineel was ondertekend door B. Ernst. 

 


