Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1918 De roef in de Maarssensche schuit, circa 1780,Uit den provincialen atlas van het Rijks-Arohief te Utrecht. CJit het archief van Nyenrode. DE TREKSCHUIT. Ordre ende Reglement Opgestelt by Anna Pergens, Vrouwevan Nyenrode, Breukelen etc. ende Geapprobeert ') by 2) HaarEd: Mog: de Heeren Staten 'sLands van Utrecht, waar na deSchippers varende van Breukelen op Amsterdam en vice versasigh ten aansien van hare Vrachtionen als andersints sullenhebben te reguleren. I) goedgekeurd 2) door

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1918 52I. Eerstelyk sullen deselve Schippers Beurt houden gelyk vanouds, en alle dagen des voornoens ') een Schuyt moeten doenvaren van Breukelen op Amsterdam, op hare gewonelijke uren,soodanig datse soowel des Winters als des Somers voor 'tBoomsluylen 2) tot Amsterdam binnen komen, latende de Satur-daghavonts en Sondaghavonts beurten, soo als het van ouds isgeweest. II. Sullen de Schippers geobligeert 3) zijn hare Schuyten altijddicht te houden, en van alle noodsakelijkheyt, soo tot verhoe-dinge van ongeluk, als tot goed gerief der Passagiers, behoorlijkvoorsien, ende de gemelte Passagiers nooyt in eeniger wijsekwalijk bejegenen, hetzy door haer selve noch door hare Knechts,agers of imand anders met kijffelijke en onbeleefde woordenof andersints. III. De Schippers sullen een igelyk sonder onderscheyd dienenom een redelijk loon

of vracht, invoegen sy van elk Passagiersullen ontfangen van Breukelen op Amsterdam en vice versa4 sluyvers, en in de Roef 6 stuyvers, behalven Tol en Passage-geld, en de Kinderen onder 10 jaren halve vracht, uytgesondertsuygende Kinderen, die niets betalen sullen. 1111. Imand het zijn veel of weynige Personen, sigh willende bedie-nen van de Roef tot haar alleenig gebruyk, sullen daar voormoeten betalen vijftig stuyvers boven Tol en Passage-geld. Soo imand een Schuyt afhuurt van Breukelen op Amsterdammet Personen het zy veel of weynig, sal daar voor betalenboven Tol en Passage-geld vijf Gulden en vijf stuyvers, endevoor een afgehuurde Schuyt met Huysraad of andere Goederen 1) in den voormiddag 2) het water of de haven met een boom afsluiten3) verplicht

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1918 53boven Tol en Passagie-geld ses Gulden vijftien stuyvers, mitsdat de Schippers en haar Volk mede sullen helpen laden enlossen, en in manieren voorsz. afgehuurt zijnde, sal soodanigenSchipper nergens mogen aanleggen om andere Vrachten vanpersonen, goederen of boodschappen in- of aan te nemen, maardat alles laten voor den Beurtman, doch soo den Huurder vande Schuyt op eenige plaatsen begeerde aan te leggen, sal hysulks mogen doen: sonder nochtans voor de Vrachten 't zy metpersonen of goederen minder of meerder geld te vorderen ofte nemen, op poene ') van t' eiken reys contrarie doende teverbeuren de Boete in 't laatste Articul gestalueert. 2) VI. Datse geen Vracht van Breukelen op Utrecht sullen mogenaannemen, maar die laten aan die op Utrecht vaarende Schip-pers, 't en zy dat van deselve geen Schuyt by de hand ware,om de luyden

behoorlijk te gerieven. VII. Van ider Brief van Breukelen op Amsterdam sullen de Schip-pers genieten 2 stuyvers, mitsse ten Huyse daerse behoort tebestellen, en van Amsterdam op Breukelen eene stuyver, dochdes Winters met de Wagen rijdende en de Brief t'huys brengendedes Winters eene stuyver meer, dus 's Winters in Amsterdamdrie stuyvers VIII. Voor een heele of halve vierendeels mand Appelen of Peerenvan Breukelen op Amsterdam sal tot Vracht betaalt wordeneen stuyver soo van de Schuyt word gehaalt, doch die be-stellende sullen daar voor genieten dubbelt geld, en voor grotermanden dan vierendeel sal naar advenant 3) van desselfs groottebetaalt worden, en voorts van een ton Stijfsel van 400 pond6 stuyvers, een Smalton *) 3 stuyvers, een vat Azijn of Edick3 stuyvers, een ton Haring of Vis 3 stuyvers, een OxhooftWijn 6 stuyvers, een schip-pond 5) Kaas 6 stuyvers, een vieren- 1) straf 2) vastgesteld 3) verhouding 4)

kleine ton S) 300 Amsterdamsche ponden

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1918 54deel Boter 3 stuyvers, een schip-pond Hennip 6 stuyvers, 100pond Staal, IJser, Loot of Koper een stuyver, 100 Noordscheof Maatdelen ') 50 stuyvers, 100 Lasdelen 35 stuyvers, 100lange Spardelen 50 stuyvers, voor een Os 20 stuyvers, eenVarken 3 stuyvers, een Schaep 2 stuyvers, Eyken Hout dewaardye van f 100 4 gulden, minder en meerder naar advenant. IX. Voor een sak je of pakje Geld van f 50 tot 100 Gulden salbetaalt worden drie stuyvers, van 50 en minder twee stuyvers,doch voor een Brief met Geld maar het ordinaris 2) briefport. Boven de 100 tot 200 Gulden vier stuyvers, en boven de200 Gulden van ider hondert Gulden noch eene stuyver acht penn. meer. XI. Voor een Pakje of Mantje onder 5 pond swaar, sal betaaltworden voor Vracht en bestellen in de Stad twee stuyversgelijk van een Brief, van 5 pond en daar boven doch

nietgroter en zwaarder als dat in eene hand of onder den armgedragen kan worden 3 stuyvers, en van Amsterdam op Breukelen2 stuyvers als mede 2 stuyvers, dat onderweegs opgegevenword. XII. Voor een ordinaris Kist, Koffer, Pakmand of Mars metGoederen sal voor Vracht op Amsterdam betaalt worden vierstuyvers, en natte klederen daar in zijnde acht stuyvers, dochboven ordinaris grootte in plaats van 4 zes stuyvers, en inplaats van 8, twaalf stuyvers mits van de Schuyt afgehaaltwordende, wordende ten dien aansien van de kleermandendie van Amsterdam aan de Breukelsche Wasschers en weeromgesonden worden, geordonneert 3) sigh volgens dit Articul tegedragen, op poene als Articul 18, 1) delen = planken 2) gewone 3) verorden4

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1918 55 XIII.Des Winters bij besloten water sullen de schippers voorWagen-vracht genieten van ider Persoon op Amsterdam envan daar weerom in de Back voorwaarts rijdende 22 stuyvers,achterwaarts in de Back 18 stuyvers, en voor in achter denVoerman 14 stuyvers, boven Tol en Passage-geld, en voorPacken, Kisten, Koffers, Manden en anders dubbeld geld vande Somer-vrachten. X I I I I. Alle goederen aan de Schippers, der selver Wijven, Knechtsof andere der selver Bedienden overgegeven, suUense getrouwelijkvoor de respectieve voorsz. loonen moeten bestellen daarsebehoren, en iets verwaarlosende het zij door haar Knechts ofandersints, het selve vergoeden en de Eygenaars schadelooshouden, sy sullen ook de Brieven, daar aan somtijds heel veelgelegen is met de uytterste sorgvuldigheyt bewaren, bestellenen doen bestellen, doch soo gesegt word, dat de

Brieven vansoo groote aangelegenheyt zijn, dubbeld geld, sullende de Schip-pers voor haar Volk instaan, dewelke nochtans van wan-ordeof devoir') overtuygt wordende in een boete van drie gulden,ten behoeve als Art: uit 2): vervallen sullen zyn, by de Basente verschieten en van haarluyder loon of huur te korten. XV. Aan de Schippers-gilt tot Amsterdam sullen se geen occasie 3)geven van klachten, maar hen gedragen volgens derselverOrdonnantie. XVI. Ende om des te beter ongelucken en schade voor te komen,soo sullen de Schippers noch hare Knechts nooyt beschonckenof hoog by den dranck mogen afvaren, maar den Opsichtersalgehouden zijn in sulken gevalle een ander in sijn plaats te nemensonder eenig wederseggen. XVII. Dat de Schipper den Opsichtej by den Ambachtsheer, of I) plicht 2) het laatste 3) aanleiding

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1918 59 niet zal mogen Kaatsen, Kolven, met Dobbelsteenen offCaartenSpeelen, zelfs niet op Eenigerhande Instrumenten, Veel mindanssen off andere Ongeoorlooffde Wulpsheijdt pleegen, terContrarie') zullen de Ouders, Meesters En Vrouwen haareKinderen en Dienstbooden beletten, op de Voorz^ dagen Langsde Straten te Loopen, rinkelrooijen, 2) Speelen, Roepen, Zweerenen Vloecken off andersints den Heijligen Naam Gods Ydelijkte Gebruijken, maar elk De Zijne zal te Kerke senden, off tehuijs met Godtvrugtige Oeffeningen beesig houden, en Voortsde [eugdt Waarschouwen zoo Weijnig Op Heylige als de Nieuw-jaarsdagen Onder de Predicatie te schieten, en de Werkdagenmeede zig Seedig dragen. Geen Glasen in de Kerk off Eldersingooijen, niemant Schelden off Overlast doen, Veel min Deuren,Luijffels, nog Jets diergelyks Schenden, off dat de Contraven-teurs,

3) als Straadschenders en Perturbateurs '*) van de gemeenescult anderen ten Exempel Volgens de Wetten van den Landezullen Werden Vervolgt, zullende de Ouders voor haare Kinde-ren, en de Meesters en Vrouwen voor haare Dienstbooden moe-ten Jnstaan, gedragende Ons deesen aangaande aan Haar EDMog Ordonnantien en Placcaten Mitsgaders de Correctien, s)boeten en straffen daar bij Vermeldt, belastende Onsen Schout,Schepenen en andere Officieren, bij Haar ED: Mog: daar toegeauthoriseert, 6) de Contraventeurs te beboeten.Gedaan op den 25^ Januarij 1732. Anna PergensDouariere Joh. Ortt van Nyenrodeen Breuckelen. 1) integendeel 2) straatrumoer maken 3) overtreders4) rustverstoorders 5) tuchtigingen 6) gemaciitigd

