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Ordonnantie voor de Lootsluyden, vaerende van Enchuyſen naer >

Texel ofte 't Vlie, Anno 1637. den 11. Marty.

Lſoo tot noch toe geen ſeecker Voet

loon voor den Lootsluyden, hier ter

Stede woonende, is geſtelt, ende daer

door tuſſchen hen-luyden ende de

Schippers daghelijcks oneenigheden lichtelijck

ſouden vallen : Soo hebben mijn E. Heeren

Schout, Burgermeeſteren, ende Schepenen deſer

ſtede Enchuyſen, omme't voorſchreven incon

venient voor te komen, oock ten dienſte van den

Koophandel, goet gevonden den voorſchreven

Lootsluyden voor Loots-loon, van deſerStede

op Texelofte in 't Vlie, toe te voegen als volght:

Somer-loon, beginnende den eerſten Aprilis,

eyndigende den laetſten Septembris, beyde in

cluys.

Van een Schip diepgaende

6 Voeten, - - 5 guld. 1o ſtuyv.

7 Voeten, - - 6 guld. Ioſtuyv.

- 7 guld. 1oſtuyv.

8 guld. 1oſtuyv.

8 Voeten,

9 Voeten, - -

1o Voeten, - - 9 guld. 1oſtuyv.

11 Voeten, - - 11 guldens.

11 Voeten en een half, 12 guldens.

12 Voeten, - - 14 guldens.

12 Voeten en een half, 18 guldens.

13 Voeten, - - 2o guldens.

Winter-loon, beginnende den eerſten Oéto

bris, en eyndigende den laetſten Marty, beyde

incluys.

Van een Schip diepgaende

6 Voeten, - - 5 guld. 1oſtuyv.

7 Voeten, - - 7 guldens.

8 Voeten, - - 8 guldens.

9 Voeten, - - 9 guldens.

1o Voeten, - - 1o guldens.

11 Voeten, - - 12 guld. 1oſtuyv.

11 Voeten en een half, 14 guldens.

12 Voeten, - - 16 guldens.

12 Voeten en een half, 2o guldens.

13 Voeten, -. - 24 guldens.

Dieper gaende Schepen nae advenant.

Welck voorſchreven Lootsmans-ghelt ver

ſtaen werdt van hier tot in Texel of in't Vlie.

* I.

In den eerſten, en ſal niemandt binnen deſer

Stede hem als Lootsman moghen praeſenteeren,

noch verhueren, om eenigheSchepen af te loot

ſen, 't zynaeTexel, 't Vlie, ofte oock buyten

't Hille Gat, dan Burgers ofte Poorters hier ter

Stede woonende, ende by Burgermeeſteren tot

tet Lootſen geadmitteert.

II.

Gelijck dan niemant ſal vermogen als Loots

man van hier terStede eenigheSchepen te loot

ſen, ofte hy moet Burgerweſen, ende oock on

der deſe Ordonnantie begrepen zijn, 't en ware

met expres conſent van de E. Heeren Burger

meeſteren.

III.

Alle Lootsluyden hier ter Stede woonende,

en ſullen oock niet vermoghen meer dan een

Schipper te dienen, ofte teffens meer dan een

Schip aen te nemen, voor ende al eerſy-luyden

weder van de reys thuys ſullen zijn gekomen,

op te verbeurte van ſes guldens.

IV.

Gelijck oock niemandt van de voorſz. Loots

luyden en ſullen vermogen, droncken zijnde,

Scheep te komen om dan afte zeylen, op poene

van ſuſpenſie, ende &c.

V.

Of't gebeurde ('t welck Godt verhoede) dat

# Lootsman een Schipby ongeluck, ſorghe

loosheydt ofte quade giſſinghe aen de grondt

quamete zeylen, ſal ſoodanigh by mijne E. Hee

ren voornoemt (na ghenomen kenniſſe) werden

geſtraft, 't zy met ſuſpenſie, deportement ofte

oock anderſins nagelegentheydt van ſaken.

Vorder ſullen de voorſz. Lootsluyden oock

mede gehouden zijn, in het opende afzeylen

van deſtroomen wel toe te ſien,ofdeZee-tonnen

oock elders van hare Plaetſen verdreven ofte ge

miſt werden, mitsgaders oock by alle gelegent

heydt daer na te vernemen hoe die weghghe

raeckt ende waer die ghebleven zijn, 't welck de

Lootsluyden gehouden ſullen zijn, met hare

eerſte thuyskomſteaen Burgermeeſteren bekent

te maecken.

VII. -

Alle Schippers van deſe Stadtafvarende, 't zy

na Texel, 't Vlie ofte oock tot buyten 't Hille

Gat,ende Koopmans Goederengeladen hebben

de, ſullen een Lootsman, Burger deſer Stede als

vooren, moeten hueren om hare Schepen af te

lootſen, welck Lootsmans-geldt den Schipper

ofte Schippers, in dien gevalle ſal mogen bren

ghen tot laſte van der ſelver Koopluyden hare

Goederen pro rato, ende anders niet.

VIII.

Ende ſal oock niemandt van de Lootsluyden

eenige Schippers ofte Capiteynen om een Loots

mans sjouwe mogen aenſpreken ofte aenloopen,

maer alles laten gaen byghebeurte, ſonder hem

in eeniger manieren daer tegenste oppoſeren, op

de boete van twee guldenstºelckenreyſe te ver

beuren.

IX.

Vangelijcken (indien 't gebeurde, dat eenigh

Schipper ofte Stuerman met het Schip voor de

Ven komende, een Lootsman deſer Stede be

geerde) ſoo en ſal gheen ander gehuert moghen

werden,
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werden, als den geenen die 'tten ſelven tijdeſijn

beurte ſal zijn.

X.

Vorders ſoo wanneer door aenzeylinge van

eenighe plaetſen, om Koopmans Goederen te

laden, de Lootsman in ſijne voyagie oftereyſe

mocht werden verkort, ſoo ſal den ſulcken ver

goedinge werden ghedaen ter diſcretie van Bur

germeeſteren.

XI.

Ende of't ghebeurde dat een Schipper ofte

Stuerman,de Voet-talen aen den Lootsman min

der, of niet oprechtelijckaen en gave, en 't ſelve

Schip dieper gaet als den Schipper ofte Stuerman

geſeyt heeft, dat als dan de Lootsman van yeder

Voet als 't Schip diepergaet, genieten ſal ſeſtien

guldensboven ſijn Lootsmans-gelt,ende een half

Voet naer advenant.

- XII.

Ende omme alle differenten (ſoo veel doen

lijck) tuſſchen Schippers ende Lootsluyden, aen

gaende 't Lootsmans-gelt te voorkomen ende

wegh te nemen, ſoo hebben mijne E. Heeren

voornoemt goet gevonden een vaſte ordre op de

Voet-talen ſoo Somers als Winters te ſtellen,

waer na een yeder hem gelieve te reguleren.

XIII.

Is medegoet ghevonden, dat het jegenwoor

digh getal der Lootsluyden ſal verſterven tot op

vier-en-twintigh perſoonen, ſonder datyemant

anders, middeler tijdt en boven 't ſelvige ghead

mitteert ſal mogen werden.

XIV.

Vorders hebben mijn E. Heeren voornoemt

geordineert en verſtaen, dat de Lootsluyden die

van deſer Stede afnaer het Vlieſullen vaeren, van

nu af van de Schippers, met welcke ſy derwaerts

ſullen gaen , voor yeder dagh die ſy met hen

luyden (ſonder verlet van ſtorm, windt ofte

ſtroom) onder wege ſullen blijven leggen,omme

eenighe Goederen in hun# te laden, ſullen

ghenieten de ſomma van twee gulden thien ſtuy

vers; ende van de geene die naerTexel vaeren,

voor yeder dagh als vooren twee guldens.

Ten anderen, dat een nieuw aen te komen

Lootsman, voor de eerſte reyſe met een Over

man, ofte een ander Gilde-broeder Lootsman

zijnde, van hier naer het Vlieſijn Proefſal moe

ten doen op ſijn eygen koſten, ende binnen deſer

Stede ofteJuriſdictie geboren zijnde,betalen aen 't

Gilde vijf guldens, ende van buyten inkomen

de Burger zijnde ſeven gulden# ſtuyvers,

eer hy by Burgermeeſteren tottet Lootsmans

ampte gepromoveert ſal werden, als van ſijn be

quaemheydt van de mede geweſene Lootsman

aen Burgermeeſteren rapport ſal weſen gedaen.

Ordonnantie voor de Lootsluyden, tot het in-zeylen van 't Hille

ofte Noorder Gat, ontrent Enchuyſen, Anno 1648. den 18. November.

Lſoo tot noch toe geen ſeker Voet-loon

voor den Lootsluyden, hier ter Stede

woonende, is geſtelt, ende daer door

tuſſchen hen-luyden ende de Schippers

dagelijcks oneenigheden lichtelijck ſouden val

len; Soohebben mijn E. Heeren Schout, Burger

meeſteren ende Schepenen deſer ſtede Enchuy

ſen, omme 't voorſz inconvenient voor te ko

men, oock ten dienſte van den Koop-handel,

goet gevonden, den voorſz. Lootsluyden voor

Loots-loon van de Schepen van buyten door 't

Hille ofte Noorder Gat, op de Reede voor deſe

Stadt brengende, toe te voegen, als volght:

Somer-loon, beginnende den eerſten April,

eyndigende den laetſten September.

Van een Schip diepgaende

8 Voeten, - - 2 guldens.

9 Voeten, - - 2 guld. 1oſtuyv.

1o Voeten, - - 3 guldens.

11 Voeten, - - 3 guld. 1oſtuyv. "

12 Voeten, - - 4guldens.

12 Voeten en een half, 5 guldens.

13 Voeten, -. - 6 guldens.

14Voeten, - - 7 guld. 1oſtuyv.

Winter-loon, beginnende den eerſten Octo

ber, ende eyndigende den laetſten Marty.

Van een Schip diepgaende

8Voeten, - - 2 guld. 1oſtuyv.

9 Voeten, - - 3 guldens.

1o Voeten, - - 3 guld. 1oſtuyv.

11 Voeten, - - 4 guld. 1o. ſtuyv.

12 Voeten, - . - 6 guldens.

12 Voeten en een half 7 guldens.

13 Voeten, - - 8 guldens.

14 Voeten, - - 1oguldens.

Diepergaendenaer advenant.

In den eerſten, en ſal niemandt binnen deſer

Stede, hem als Lootsman moghen preſenteeren,

noch verhueren, om eenige Schepen van buyten

door 't Hille ofte#Gat, op deſer Stede

Reede te brengen, dan burgers ofte poorters,

hier ter Stede woonende, ende by Burgermee

ſteren tot het Lootſen geadmitteert.

II.

Alle Lootsluyden hier ter Stede woonende,

en ſullen oock niet vermoghen meer dan een

Schipper te dienen, ofte teffens meer dan een

Schip aen te nemen, om binnen te Lootſen voor

ende al eerſy-luyden't aen-genomenSchip op de

Reede deſer Stede gebracht ſullen hebben. Ende

ſalyeder Lootsman niet vermogen uyt het Schip
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aen Landt tegaen,buyten conſent van den Schip

per, voor dat hy het Schip binnengebraghtſal

# mits genietende in 't etmael24 ſtuyvers

met den Koſt, op te verbeurte van ſes guldens.

III.

Gelijck oock niemant van de voorſz. Loots

luyden en ſullen vermogen, droncken zijnde,

tſcheep te komen, om een Schip binnen te Loot

ſen, oppoene van ſuſpenſie.
IV.

Of 't ghebeurde ('t welck Godt verhoede)

dat eenighLootsman byongheluck, ſorghlooſ

heyt,# quade giſſinge aen de grondt quame

te zeylen, ſal ſoodanighen by mijne E. Heeren

voornoemt (naer genomen kenniſſe) werden ge

ſtraft, 't zy met ſuſpenſie, deportement, ofte

oock anderſins, naer gelegentheyt van ſaken.

Vorder ſullen de voorſchreven Lootsluyden

mede ghehouden zijn, op het in-zeylen van het

Hille ofte Noorder Gat, wel toe te ſien of de

Zee-tonnen van hare plaetſen verdreven oftege

miſt worden, mitsgaders oock by alle gelegent

heyt daer naer te vernemen, hoe die wegh ghe

raeckt ende waer die gebleven zijn, 't welck de
Lootsluyden gehouden ſullen zijn, met haereer

ſte thuys-komſte aen Burgermeeſteren bekent

te maken.

- VI.

Alle Schippers van buyten door 't Hille ofte

Noorder Gat op de Reede deſes Stadts willende

weſen, ſullen ghehouden zijn een gheadmitteert

Lootsman deſesStadts te mogen hueren, omme

hare Schepen in te Lootſen: welck Lootsmans

# , de Schippers in dien gevalle ſullen mogen

rengen de eene helft tot laſte van de Koopluy

den ende hare goederen, ende de#

ſal blijven tot laſte van deSchippers, doch ſullen

van deſe belaſtinge exempt# bevrijt weſen al

le Haringh-ſchepen, ende Noordts-vaerders die

haereygene Koopmanſchappen ende ladinge in

ne hebben, die het vry ſal ſtaen een Lootsman

aen te nemen ofte niet, naer haer believen.

VII.

Dan alleen ſullen de Viſſchersende Sjouwers,

by Winter ſayſoen(als de Lootsluyden niet t'Zee

zijn) de Scheepen die ſy onder wegh aen treffen

ende ontmoeten, vermogen binnen te Lootſen,

ſonderbreucken te verbeuren, ſchoon die niet

in 't Lootsmans Gilde zijn, ende dat voor een

onbeſet loon, ſooveel als dan inſulcken tijdt van

noodt in billigheydt ſalkonnen werden bedon

ghen: maer de Viſſchers ende Sjouwers mette

Schippers niet konnende accorderen over 't loon,

ſal 't ſelve ſtaen ter diſcretie van onpartijdighe

goede Mannen.

VIII.

Ende ſal de gheſwooren Lootsman eerſt aen

boort komende van 't Schip dat binnen begeert,

dien Sjouw hebben om 't Schip binnen te Loot

ſen, ſonder dat hem den Schipper ofte een ander

Lootsman daer tegen ſalmogen oppoſeeren, op

poene, dat den Schipper, den eerſt aen boortge

weſene Lootsman, ſijn volle Lootsmans-gelt ſal

betalen: doch ſoo de Lootsman niet aen boordt

komt buyten deuytterſte ton, ſal den Schipper

niet gehouden zijn een Lootsman in te nemen, of

Lootsmans-gelt te betalen, uyt-gheſondert dat

ſoo wanneer een Schipper met ſijn Schip komen

de van Amſterdam, ofte elders van binnen, ſal

vermogen een Lootsman in te nemen, ofte af te

- ſenden, ofte niet na ſijn believen, ſonder eenigh

tegenſpreken van de Lootsluyden, oppoene van

ſes guldens, t'appliceeren een derde part voor de

Heer Officier, ende een derde part voor denAr

men,mitsgaders het reſterende derde part voor 't

Gildt.

IX.

Ende of 't ghebeurde dat een Schipper oſte

Stuerman de Voet-talen aen den Lootsman min

der, ofte niet oprechtelijck aen en gave, ende

't ſelve Schip dieper gaet als den Schipper ofte

Stuerman geſeyt heeft, dat als dan de Lootsman

vanyder voet als 't Schip dieper gaet, ghenieten

ſalſeſthien guldens boven ſijn Lootsmans geldt,

ende een half voet naer advenant.

X.

Ende hebben mijn E. Heeren voornoemt goet .

ghevonden ende verſtaen, dat 't ghetal dervoor

noemde Lootsluyden, niet ſal mogen verhooght

werden dan op vier-en-twintigh perſoonen.

Ten laetſten, dat een nieuw aen te komen

Lootsman, voor de eerſte reyſe met een Over

man, ofte een ander Gilde-broeder, Lootsman

zijnde, ſijn Proefſal moeten doen op ſijn eygen

koſten, ommeeen Schip binnen te brengen, diep

gaende ten minſten elfVoeten,ende Burger zijn

de, betalen aen 't Gilde vijfguldens, ende van

buyten inkomende, mede Burger zijnde, ſeven

guldens thien ſtuyvers, eer hy by Burgermeeſte

ren tot het Lootsmans Ampte gepromoveert ſal

worden, als van ſijn bequaemheyt, van de mede

geweſene Lootsman, aen Burgermeeſteren rap

port ſal weſen gedaen.

Boeck


