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PLACAERT 
Pan S)/tJO J'vt1j4/()'! , gl'gpJo'tJ den J f, FebY!ta~ 

rii 17°1. verbiedende de Guldem 'IHtn d" 
J oNgmanJ. 

Z· Ynde t'olier kennillè Ilekomen, dat mel'l 
~) I 

fich vervoorden vnn in verfcheyde pbet-
1en op te rechten Guldens V:ll1 Jongm:lns (()l1-

der onfe permif1îe ofre Ot1:rO\', daer toe fiel
lende Dekens ende andere OiJiciers, met de 
welcke ofte in hunne afwcÎënl heyt fy maec
leen publiecke vergaderingen, in dL: meyllinge 
dat Cy duel' toe [ouden gcauthorilèert welen 
door de perminie van de Hooft-l-tmdtboog
Gulde binnen on{c Stadt van Loven, waer door 
de Jongheyt occaGe vindt tot verfchcyJe on
geregeltheden cnde defordrcs , vcronachlC'le~ 
mende middc\errydt den C:1thechifmus on'l 
t'ontfangc!1 de ChriJlcJijcke Onderwyfingc) 
;noodigh toç hunne l..iele fàlighey~, Wx. om 
hier inne te vCi'ucn, hebben verboden, ge ... 
lijde Wy verbieden by ddèn,allc diergclijcke 
Guldt;ns van Jongmans, caffercn allc de g~ne 
6llrccd~ gefQrmeerr, ende bevelen aen cl'ODj.. 
,cicrs van Jufritie van ieder Plactfe de feJvc ,te 
bele~n , , ~nde de Overtreders VOOl' iedere 
contraventie " tc doen cOJldenmcren In ceilC 
amende van bondert guldens, re verhat?Jen 'tot 
lafie van de Ovenl'ectel's) hunne Vaders ende 

... ' •.•. 'l. .. . 
Moe· 

wannesmorris
Sticky Note
Plakkaat
van zijne majesteit, gegeven den 15 februari 1702
verbiedende de Gilden van de Jongmans

Zijnde t'onzer kenisse gekomen, dat men zich vervoordert (voortdoet)
van in verscheiden plaatsen op te richten Gilden van Jongmans
zonder permissie of octrooi, daartoe stellende Dekens en Officieren,
met dewelke of in hunne afwezigheid zij maken publieke vergaderingen,
in de mening dat zij daartoe zouden geauthoriseerd wezen
door de permissie van de Hoofd-Handbooggilde binnen onze stad van Leuven,
waardoor de Jongheid occasie vindt tot verscheidene ongeregeldheden en desordres,
veronachtzamend middelertijd de Catechismus om t'ontvangen de Kristelijke Onderwijzinge,
nodig tot hunne Zielezaligheid, 
Wij om hierin te voorzien, 
hebben verboden, gelijk Wij verbieden bij dezen,
alle dergelijke Gildens van Jongmans,
casseren (verbreken) alle degene alreeds geformeerd,
en bevelen aan de Officiers van Justitie van ieder Plaetse dezelve te beletten,
en de Overtreders voor iedere contraventie te doen condemneren
in een amende van honderd guldens, te verhalen ten laste van de Overtreders,
hunne Vaders en Moeders en Mamboirs (members, leden),
t'onzen behoeve voor een derde deel, 
het tweede voor den Oficier exploitant (de uitvoerende officier)
en het resterende deel ten profijte van de Aanbrenger:
ordonnerende aan eenieder hem hier naar te reguleren,
en dat deze worde gepubliceerd op de gewone wijze:
Want Ons alzo gelieft.
Gegeven binnen onze Stad Brussel onder ons Cachet secreet den 15 Februari 1701.
Was geparafeerd Grysp. Vt.
Getekend A.V. Ghindertaelen, in plaats van Goubau,
en gestempeld met het Cachet secreet van Zijne Majesteit,
in rode hostie, op een sterre van papier.



_ 'Van de .1ong111anj: · r# 
Moeders ende Mamboirs , t'onrcn behoeve 
voor een derde deel, het tweede voor"dèn Of· 
iicier cxploiébnr, ende herre {lerende ten pro· 
fyren van den Acnbrcnger: Ordonnercl1dc aCll 
een-ieder hem hier l1:1er te reguleren, ende 
dat tIere vlorde gepl1bliceert in gewoonelijcke 
maniere: IVemt Om al/oo gelieft. Gcgeveq 
binnen onrc Stadt BruOè::\c onder ons Cachet 
jècreetdcl1 If. Fchru:lrii 17°1. Was geparà;;' 
pheert, Gn. YSI'. vt • Gerceckenr, A.V. Ghin
der/aelen, loco Goubau, ende gecachetcert 
met het Cachet fecrect van Sync Majdl:eyt, 
in rOQclcl:hoilic, op cene Herre van p,~I~tel,;~ 
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O'Ver cl' Adminijlrat ie 'Van de Kerckc- mdc IT. 
Ge~ft-goederert 'Voor de Parochie van Poppeil 
onder't B~(èhdom 'Van 's Hertogen-Bofth i&C. 
ge'Ve1Z dm 18. Duember 1702.. . 

I. 

I Nden ~eraen '. dat alle jaeren SondaegJls 
, voor Licht - MlfTe, onder, ofte n:ler de 
Vroeg .. Miffe , lil I worden gep'rocedeerr tot 
den kl:us van eenen nieu'ivcn Kcrck-Mcefier 
ellde H. Gedt·l\lee!1<.:r door <.11::\1 Pafl:dor cri 
de twee Schepenen, door den 'Officier': en de 

. . \Y cr) dacrtoe te depliteren. .' ': . ' f [""", ; 
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