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De ſlechte Packers dagh-loon nadelenghteder

dagen of 't# werck, vijftigh, twee

en veertigh, ſes-en-dertigh, acht-en-twintigh,

oftwee-en-twintigh ſtuyvers, endeſesPekel-ha

ringen's daeghs.

De Brandt-packers vanyder ton Rou

aenſebrandt - - - - - - o

Ceulſebrandt - - - - - - o

Yderhalfvat, 2. kinnetjes, of evenveel

als van een ton.
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Ordonnantie voor de Buyſſe-nette-looder.

E Heeren Burgermeeſteren ende Re

geerders desſtadts Enchuyſen, hebben

naer voorgaende goedtvindinghe ende

approbatie van de Vroedtſchap, goedt

vonden ende verſtaen, vinden goedt ende ver

# by deſen, dat degeſwooren Netten-looder

binnen deſe Stadt,ſich in't viſiteren, meeten ende

looden van de Netten binnen deſe Stadt,ſal regu

leeren na den Placcate by haerEd Groot Mog.

opt voorſz ſubject gemaeckt ende gearreſteert,

mitsgaders nae de Keure ende Ordonnantie by

Schout, Burgermeeſteren ende Schepenen daer

over beraemt, beyde hier naer volgende.

E Ridderſchap, Edelen ende Steden van

D Hollandt ende Weſt-Vrieſlandt, repre

ſenterende den Staten van den Landen, doen te

weten : alſoo ons by de Gedeputeerde van de

Groote Viſſcherye ende Haringh-vaert der

voorſz. Landen, zijn aen-gedient dat dagelijcks

hoe langer hoe meer, veel bedroghsendefaulte

gheſchiedt ende gepleeght werdt in top-reeden
van de Netten,# Verrendeels, die tot de Nee

ringhe van de ſelve Viſſcherye ende Haringh

vaert werden ghebruyckt, ter oorſaecke dat de

ſelve van Salingh ofte Zaet-dragher, ende oock

van quade# daer het fijn uyt-getrocken

is, geſponnen ende ophaer behoorlijcke lenghte

ende breete niet en werden gemaeckt, tot groot

nadeel ende praejuditie van den gheenen die haer

mette voorſz. Viſſcherye ende Haringh-vaert

zijn geneerende, deur diendeſelveVerrendeels

ofte Netten, het eenigh Inſtrumentende middel

zijn daer alle onkoſten op werden ghedaen, Soo

is 't, dat wy op die ſake rijpelijck gelet hebben

de, ende willende daer inne voorſien, mitsga

ders't voorſz. ghebreck ende faulte voorkomen

ende remedieren, ſoo vele mogelijcken is, geor

donneert ende geſtatueert hebben, ordonneren

ende ſtatueren # deſen depoinćten endearticu

len hier navolgende:

In den eerſten, dat van nu voortaen niemandt

hem vervorderen ſal eenige Netten ofte Verren

deels ter Marckt te brengen, oftete verkoopen

daer eenighe Salingh ofte Zaetdrager inneghe

wrochtende gebreyt is, ofte die van Hennipge

maeckt zijn, daer de fijne Hennipuyt genomen

is, op de boete van dertigh ſtuyvers op yeder

Net te verbeuren.

Dat oock niemandt voortaen eenigeVerren

deels ofte Netten ſal mogen reeden, breyen ofte

doen breyen, dan van goedt Garen als vooren,

dat wel ghewatert, geweeckt ende gedrooght is

na behooren, ſonder dat yemandt met twee han

den twee draden tegelijck, maer alleenlijck een

draedt teffensſal mogen ſpinnen, op de poenen

ende boete van drie Carolusguldens.

Ende ſullen alle Netten moeten breedt zijn

ſeven hondert vijftigh Maſken ofte Scholen,ende

't ſelve alſoo totten eynde toe continueren, tot

de lenghte van hondert vier-en-veertigh over

# (ofte twee-en-tſeventigh moeſen) toe,

ſonder eenighſins te verminderen, op de boete

van dertigh ſtuyvers opyeder Net te verbeuren.

Voorts ſullen alle Breyders ofte Breyſtersge

houden weſen, het Want datſe breyen welbe

quamelijck te ſcholen van gelijcke wijtte, ende

ſullen oock geen Want mogen breyden van half

breet, anders# erkens, op poene van

dertigh ſtuyvers opyeder Net als vooren.

Ende omme 'tſelve in alles wel te volkomen,

ende dat daer inne geen bedrogh en werdeghe

pleeght, ſullen in elcke Stadt ende plaetſe daer

die Verrendeelsofte Netten geſponnen, gebreyt,

# ofte verkocht werden, ſekere Keurmee

ers ofte Vrouwen geſtelt werden, de welcke

daertoe geëedt zijnde, de ſelve Verrendeels oſte

Netten ſullen viſiteren, tellen ende meeten, of

die haer behoorlijcke lenghte ende breete heb

ben , ende van behoorlijcke ende goede ſtoffe

gemaeckt ende wel geſchoolt zijn als vooren.

Ende wat Verrendeels ofte Netten bevonden

ſullen werden op hare volle breete, lenghte, ſtof

fe ende geſchoolt als vooren, gemaeckt oftege

breydt te weſen, ſal by den Keurmeeſters, ofte

Vrouwen, ofte yemandt van haer, daer aen ge

ſlagen werden een loodt ofte teycken, te weten,

elcke Stadt, Dorpe, ofte plaetſe, op d'eene zijde

haer eyghen Wapen, en aen d'anderzijde, de

eerſte letter van de naem van de Keurmeeſter,

ofte Vrouwe die de ſelve geloot ofte gekeurt ſal

hebben , ende ſullen de ſelve Keurmeeſters ofte

Vrouwen (die voorſz.Netten geviſiteert, getelt

ende geloot hebbende) van elcken Net, dat tot

ſijnen ofte tot harenhuyſe gebraght werdt, voor

haer loon ende moeytengenieten ſespenningen,

ende als ſy buyten hare woon-plaetſe ofte huyſen

gehaelt werden om te keuren, van elck Net een

halve ſtuyver, alles te betalen by den gheenen,

die de ſelve Netten te keuren ofte te tellen ſal

brengen, ſoo wel die geloot, als die by faulte van

eenigh gebreck niet geloot en werden. M
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Maer wat Netten ofte Verrendeels bevonden

werden aen de Keurmeeſters gelevert, die niet

behoorlijck geſchoolt, noch hare volle lenghte,

breette ende ſtoffe als vooren niet en hebben, en

ſullen by de Keurmeeſters niet getekent nochte

eloot mogen werden, op de boete van drieCa

rolusguldens, onvermindert d'arbitralecorrectie

van meyneedigheydt, ende deghene die ſooda
nige Netten gemaeckt,ofte# hebben, ſul

len op elckeNet verbeuren dertigh ſtuyvers.

Verbiedende ende interdicerende mitsdien al

lenende een yegelijcken, dat niemandt hem ver

vorderen ſal, binnen den Steden, Dorpen ende

plaetſen deſer quartieren, eenighe Verrendeels

ofte Netten te koop te brengen, ofte byaldien

d'Inwoonders der voorſz. Stede ende plaetſe, in

andere Steden ofte Dorpen, eenige Netten ghe

koft, ende binnen hare woon-plaetſen gevoert,

ofte gebraght mochten hebben, en ſullen de ſelve

niet moghen leveren nochte opſlaen, voor ende

aleer de ſelveby de Keurmeeſters der voornoem

de plaetſe geviſiteert getelt ofte geloot ſullen we

ſen, op poene van dertigh ſtuyvers als vooren:

wel verſtaende, dat de Verrendeels ende Netten

in eenige der voorſz. Steden en plaetſen gebraght,

ende eens gheloot ende gekeurt zijnde, niet we

deromme gekeurt ofte geloot en ſullen werden.

Ende ſoo wat Burgers ofte Ingeſetenen deſer

Landen, voor haereygen Neeringe Verrendeels

ofte Netten reeden, ofte doen breyen, ofte die

voor date van deſen Placcate eenighe by haer

hebben, en ſullen de ſelve oock niet mogen op

ſlaen, oſte in Zee te ſenden, voor endealeer die

getelt ende geloot ſullen weſen,op poene als voo

TCIl.

Ende op dat alle't ſelvevoortaen te beter ge

effectueertende volbraght ſalmogen werden,ſul

len alle degene, die eenige Verrendeelsofte Net

ten voortaen ſullen breyden, 't zy om loon ofte

op de koope, gehouden weſen de ſelve Netten,

al eer ſy die thuys ſullen mogen brengen, ofte

yemandt leveren, by een van de geſwooren tel

ders oftetelſters te brengen, ende behoorlijck te

laten tellen, ende een loot daer aen ſlaen, op

poene als vooren.

Alle poenen ende breucken tegens decontra

venteurs van deſe onſe Placcate en de Ordonnan

tie geſtatueert, waer van hiervooren geen appli

catie gedaen is, ſullen komen ten behoeve van

den Officier, den ArmenendeAenbrenger elcks

een derde part.

Ende want wy wel ende ſekerlijck berecht

zijn, dat alle de voorſz. Poincten tot conſervatie

ende verbeteringe van de voorſz. Neeringhe zijn

ſtreckende, ſoo ordonneren wy allen ende een

# die't ſelve aengaen magh, hem na denin

ouden van deſen punctuelijcken te reguleren,

op te poene ende verbeurte byyder poinét ghe

ſtelt, die wy verſtaen, willen ende ordonneren,

dat ſtrictelijcken teghen alle contraventeursge

executeert ſullen werden. Ende teneynde nie

mandt daer van ignorantie en praetendere, beve

len ende aućtoriſeren wy den eerſten Deurwaer

der van den Hove van Hollandt hier op ver

ſocht, het inhouden van deſen te publiceren al

ommebinnen den Steden ende plaetſen van Hol

landt ende Weſt-Vrieſlandt, daer 't ſelveſalnoo

dighweſen. Gedaen in den Hage, denſevenſten

May, ſeſtien hondert vier-en-twintigh.

Ordonnantie op de Buyſſe-netten, Anno 1639. den 27. May.

I.

Orders maecken mijn E. Heeren de

Schout, Burgermeeſteren ende Sche

# deſer Stede bekent, dat binnen

are Stadt, op het onderhouden van

het Placcaet, by de Ed. Groot Mog. d'Heeren

Staten van Hollandt ende Weſt-Vrieſlandt, op

het maecken van de Netten ende Vier-en-deels,

ſtričtelijck gelet ſal werden; Ende keuren boven

dien, dat de Netten, onaengeſien die geloodet

zijn, hermeten ſullen moeten worden by de af

leveringhe, door perſoonen daer toe by mijn

E. Heeren voornoemt te committeren; ende ſoo

die bevonden worden hare behoorlijcke lenghte

ende breette niet te hebben, dat de Verkooper

arbitralijck, nae gelegentheyt van ſaken, gecorri

geert ſal worden.

II.

Dat even wel, omme ſeker te gaen dat deNet

ten geloodet zijn, de Looden ſoo wel van de in

gebraghte, als van de ingebreyde Netten,buyten

uyt en voor oogen ſullen moeten hangen, op de

verbeurte van drie guld., opyeder Vier-en-deel.

III.

Oock omme ſeecker tegaen in het gewichte,

dat de Netten by de af-leveringe ſullen moeten

gewegen werden op een Schale, by een Evenaer,

jegens oprechte geyckte Troyſche Wichte, ten

overſtaen van ſoodanigen perſoone, ofteperſoo

nen, als by mijn E. Heeren daer toe geſtelt ende

beëedight ſal, ofteſullen worden, op de verbeur

te van drie guldens opyeder Vier-en-deel. Ende

wordt mits deſen het uyt-wegen met den Onſer,

ſtricktelijck verbooden, op de verbeurte van den

Onſer, ende vijf-en-twintigh guldens daer-en

boven : t'appliceren een derde voor den Offi

cier, een derde voor den Aenbrenger, ende het

reſterende derde part voor den Armen.

IV.

Het ſalaris van de perſoon, ofte perſoonen,

die by mijn E. Heeren voornoemt over deme

tinge ende weginghe ſullen ſtaen, ſal weſen een

halve ſtuyver opyder Vier-en-deel.
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