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Conditie ei1 Voorwaarden, 

·waar naar de Heeren Commis· 
fariifen van 't Sandpad, tuf.. 
fchen de Steeden Amfierdam, 
Hoorn , Edam , Monniken
dani , en Purmerende , , van 
1neeninge zyn voor de tyd 
van drie agter een volgende 
J aaren ·, ingaande den eed.ten 
06l:ober 1743. en eyndigende 
ultimo September 1746. te 
verpagten, de Gabellen die 
door de Perf oonen, varende 
in de ordinaris Trekf chu yten 
van Buykiloot op de Steeden 
Hoorn , Edam, Monniken 
dan1, en Purmerende en we
dero1n, werden betaald, en 
welk tot nu toe door de Schip 
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( 2. ) 

pers ontfangen en aan den Pen
ningmeefier van de voorf z: 
Steeden tot nu toe zyn verant .... 
woord geweeH. , 

Art. I. 

D En Pagter zal van alle Perfoonen in de 
ordinaris Trek-fchuyten varenàe, van 

Buyld1oot op de Steeden Hoorn Edam Mon--
11ickendam en Purmerende , en van die voorfz: 
Steeden. op Buykfloot, als mede van die 
Perfoonen in de voo~fz: Schuyten onderwe
gen foude inkomen en nytgaan, ingevolge 
van de Ordonnantie daar van zynde, ·voor' 
Gabellen ontfangen fo 'vèel als by defelve is · 

, geordonneert. -

/ 

Ar~. 2·. 

De S~chippers fullen als voor deefen ge
nouden zyn, de gabellen van de Paifagiers 
teffens rne(hunne vragten te blyven afvorde
r-en e.o o.otfangen. 

Art. 



( 3· ) 
,A.rt. j· 

De Scl1ippers follen gehGuden zyn om oen . 
anderen dag, aan de Pagter ofte -xyne be
diende op te geven_, een lyfte ofte not.itie. van 
alle de Pe_rfoonen by hem ge~oert., _mits dat 
zy aan 't Veer van ieder der voorfa: Steeden _ 
of tot BuykDoot het felve fullen moeten at: 
vorderen. 

Art. 4. 

· Den · Pagt..er zal ten zynen kofl:en ~oogen 
aanfr Hen, fodanigc Perfoon of Perfoonen 
in ied<:r der voornoemde Steeden, en tof 
l.311 y kfloot, als ook onderweegen, foo als 
by fal goedv]nden, omrne de Paifagiers in 
de Schuyten te mogen op neemen en- na 
tellen. ~, 

Art. 5'· 
1 n geval'le den Pagter ofte zyne bediende 

zig op het aankomen van de Schuyt by de
fel ve bevind, fal hy vermogen de Paifagi.ers 
dadelyk op te nemen, en fal den Schipper 
ofte zyne knegt gehouden zyn folx te moe-
ten laten doen, fond~r tegen [eggen. · 

A 2 Art. / 



Sóo wanne~r· eenig difpuit-mogt voórvaîletl 
tuffchet1 den Schipper en den Pagter, fal hei: 
[elve by de Heeren Commi!fariffen van de 
Stad daar de Schuyt aankomt mogen werden 
getermineert·. 

Art. 7. -

1 n gevalle het mogt komen t gebeuren dat 
de Schippers ofte hunne knegts eenige Per
foonen hadde verf\vegen, en aa-n, den Págter 

_ niet opgegeven , fal daar voor verbeuren voor 
de eerHe maal twaalf Guldens·; voor de twee

- de maal vyf en t.wintig- , Guldens: en voor de 
derde n1aal fes week.en van zyn dienft werden· 
Gefuspendeert._ 

Art. 8'. 

· Gelyk meede ingevalle de Schippers ofte 
hµ-nne knegts de Pagters ofte zyn bediendens 
komen te weyg,ren, op 't afvaren of aan ko
men van de fchdyten-de Perfoonen op te ne
men , op verbeurte van _ Sus pen Ge ak boven 
fonder dat egter de Pagter de Schuyt die a.f-, 
vaa1·t daar over fal mogen ophoudeno 

Art:. 



{ } ) 

Art. 9. _ 

De Schippers fullen gehouden zyn, alle 
1naanden aan den Pagter te betalen de Qabd~ 
len by haa·r ontfangen, even en op de11 fel

. ven .voet als zulx tot nu. toe, door haar aan 
·de penni~g - medl:er der Refpeétive Steden 
word gedaan. 

. . Art. IO. 

- f?en Pagter zal gehouden zyn ~an de ReC: 
peél:ive Steden, elk in zyn difiriél:, als van ouds 
de Gabellen der Paflagrers door onder Commif. 
fariffen verantwoord, zyn uyrgeloofde Page-pen
ningen te bctaa-len in vier Tcrmynen, de eerfie 
·Termyn op Primo Oélober by Anticipatie, en 
voorcs van drie maanden tot drie maanden ; tel
kens by Anticip2tie, ende dat in Guldens va11 
Twintig Srnyvers 't Stuk;· en da-ar en boven 
moeten betaalen een fiuyver van ider Gulden 
tot Randfoen , fender dat den · Pagter uyt eenige 
Oorfaken hoe die foude 1nogen weefen, eenige 
.kortinge of Remi!Iie fal mogen Precendeeren. 

A ;. 



Are. 11. 

Den Pàgter zal met geene van de Schippers 
affonderlyk, nogte ook: met alle de Schippers 
van de vyf Steeden in 't gemeen , eenig Accoord 
ofte CompoGtie weegens de Gabellen mogen aan· 
gaan, op een boete van vyftig Guldens voor 
de eer.ll:e, hondert Guldens voor de tweede, en 
voor de derde reyfe twee hondert Guldens, 
en food:mige verdere· peenen, als de H~eeren van 
de vyf Steeden fullen komen goed ce vinden, 

Art. 1 z.." .. 
Alle de vo-ren .ll:~ande boetens ·by de Pagters 

te verbeuren, fullen zyn en komen ten Profyte 
van 'c S_and pad, en fullen de Heeren van iede-r 
·Stad in. de Haa_re d' Calange doen, en de boe
tens by de Schippers en haar bediendens te ver
beuren een beho~ve van d' Pagter die de Calange 
fal doen. . _ 

Art. 1;. . 

Den Pagter zal gehouden zyn aanfionds te 
fiellen twee goede fuffiCmte borgen, ten genoe
gen van de Heeren Commi[arilfen voornoemt, 

die 

/ 



( 7 · ) 

die hen Iuyden een en voor al met renunuatie 
"an de beneficieg of exceptien ordinis divilio ~ 
nis et excuffionis, follen verbinden, de uycge
loofde Page penningen by· anticip~tie als eygen 
fchuld te follen opleggen en betalen, op de
termynen hier boven genield. 

Art. 14. 

Een of nteer in h~t mynen gelyk fprekende, 
fal het aotn de Heeren CommHfarHfen fiaan de 
Page te gunnen aan den geenen die zy zullen
goedvinden, of wel het felve weeder op niouw te 
mogen opveylen, op de voren {taande ~onditie 
is Pagter gebleven. 

voor de fomma van 

En. hebben lig tot borgen gefrd~ 
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