Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 ORDONNANTIE BIJ DEN RAEDE DER STADT UTRECHT , VEIILKENT DEN BOECKPRIIVTERS , BOECKBINDERS ENDE VERLICHTERS OP BEN IUDECEMBRIS, 1S99. Medegedeeld door J. J. DODT v. Ft. 1. Inden eersten j waer het, dat yemant het Boeckdrue-ker-, Boeckbinder-- ende Verlichters-gilde begeerde te hebben ,ende te gebruycken, sal gehouden wesen voor (>yn gildegeltte geven vyf Carolus guldens van xx sluyvers het stuck, en- de noch daerenboven twintich stuyvers te rantsoen gereet,daer van elcken deeken ses stuyvers, die busmeester ende diebode elck vier stuyvers af hebben sullen. 2. VVelverstaende, dat hy alvorens gehouden sal wesensyn proeve te

doen in maniere als volcht: 3. Item, indien het een Boeckdrucker is, dat hy indevorme sal moeten ende konnen setten, eerst descendiaen, itemmediaen of augustyn dagelycxe formaet, het zy nae geschrevenof gedruckte copyen, soo in Duytsch als in Lalyn, hetzy af-getelt of niet afgetelt, uytgesondert bourchois, Breemer ofnomperel, des sal hy oock alle formaten, die daer sullenkomen, moeten connen aftellen. 4. Ende is hy een Boeckbinder, sal moeten konnen ma-cken een Bybel in folio, in slooten, een cosmographie Mun-steri, ofte andere diergelycke eaertboecken, noch een boeckin octavo op de snee ende leer vergult. 5. Item, een Verlichter sal moeten afzetten een spheraterrestris, ende die koninckrycken, linien ende limiten vandien konnen onderscheyden,

ende elck syn coletir naer beho- ren geven, alles tot discretie van meesters, hun dies versiaen-de, die daertoe by den deekens in der tyt sullen worden gestelt. 6. Welverstaende, dat alsulck werck, als voorschreve is,by den genen, die desen gilde begeert te winnen, begost en- de opgemaeckt sal moeten worden in presentie van twee mees- ters , daartoe als voorschreve te stellen, die daer gestadelyc-ken by wesen sullen, ende het werck beginnen van smaenen-daechs tot saturdaechs toe, alles tot kosten van den voor- schreven gildenwinre; 7. Behoudelycken oock, dat die deekens van desen gildenieinanden en sullen aennemen, voor ende aleer dat hemkennelycken is by een hantschrift van deser stad secretaris,dat sy burgers zyn, op het verbeuren by den

deekens vandubbelt burgergelt, tot behoef van deser stadt. 8. Item sullen in desen ambachte van der Boeckbindersgilde behoren Boeckdruckers, Boeckbinders ende Verlichters,maer anders egeen. 9. Item een gildebroeders outste soon, die sal binnen 'sjaers

