B. D. Poppen

Transcriptie van het

Placcaat van 1716

tegen vreemde schippers in Westerwolde

Detail van de kaart van de provincie Groningen van Tjarda van Starckenborgh / Visscher
1684. De kaart toont de Westerwoldse Aa, die via de Bellingwolder Zijl naar Wedde stroomt
en die in vroeger eeuwen vanaf de Dollard tot het dorp Wedde bevaarbaar was.
De naam Addinga (links van Wedde) duidt op het geslacht Addinga, dat van ca. 1360 tot 1530
eigenaar van de burcht te Wedde is geweest.

Borgemeesteren ende Raadt in Groningen
Doen te weten:
Nademaal Ons door de Schipperen zijnde Ingesetenen en Inwoonderen in de Heerlijkheid
Wedde, Westerwoldinge-land, Bellingewolde ende Blyham, klaaglijk is vertoont / dat veele
vreemde Schipperen haar onderstaan / om met hare onbevragte en ledige Schepen in voorsz.
Heerlijkheid te komen / en aldaar alderhande Vragten in te nemen / dewelke syluyden niet
alleene na andere Provincien en Plaatsen / maar ook selfs van de eene Plaatse na de andere
door dese Provincie komen te voeren;
Waar door Onse Ingesetenen also de Vragten onttrokken ende vervolgens van hare
Levendsmiddelen gedestitueert en buiten staat gestelt worden de gemeene en sware Lasten
van ‘t Land te konnen supporteren :
Waar tegens willende voorsien ende Onse Ingesetenen deselve Vrydom te doen genieten / van
welk andere Schipperen in haare respective Provincien en Steden jouisseren ; [ het genot
hebben van ]
Hebben Wy nae deliberatie goedgevonden ende gersolveert [ met kracht van overtuiging
zeggen ] allen vreemde Schipperen mits desen te verbieden / om / met hare ledige Schepen in
de meergenoemde Heerlijkheid komende / eenigerhande vragten behalven Turff aldaar mogen
innemen / maar deselve / na het exempel en gebruyk van andere Provincien en Plaatsen / te
sullen moeten laten an de Schipperen / Ingesetenen en Inwoonderen aldaar zijnde /
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ten ware de vreemde Schipperen souden konnen antonen / dat de Schipperen / in meergenoemde Heerlijkheid woonagtig / geoorlooft was / om met hare ledige Schepen in sodane
andere Provincien en Plaatsen komende / deselve aldaar insgelijks te mogen bevragten / in
welken gevalle het an sodane vreemde Schipperen gepermitteert sal wesen vragten in te
nemen en anders niet.
By poena [ straf, boete ] / dat contrarie geschiedende ende door vreemde Schipperen tegens
voorschreven verbot / eenige vragten in de voorsz. Heerlijkheid ingeladen werdende / deselve
voor yder reyse / boven de verbeurte van de bedongene Vragt-penningen in een boete van
vijf-en-twintig Caroli Guldens tot profijt van de Armen ter Plaatse sullen wesen vervallen ;
Ende op dat hier van niemand eenige onwetenheid voorwende / sal desen in gemelte
Heerlijkheid geaffigeert ende gepubliceert worden ter Plaatsen daar men aldaar gewoon is
affixie en publicatie te doen.
Actum Groningae in Curia Mercuri den 18 November 1716.

W. BAURMESTER, vt.
Ter Ordonnantie der H. Heeren voorsz.
L. BOTHENIUS, Secret.
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