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. @Puertmegenbe/ bat te menfguusbije 25tebelíjiie tieu.

ren en ºprbonnantien/ inelfie in ber tijb ûetreääelijñ be

g:5roenmarfit 3íjn gemaaiit gemeeft / boor te geburige

2Impffatten en 2ïlteratt n/ ueffie in UE3eltje gemaañt

3ijn: niet alleen niet bolboenbe morgen ûeuonten tot

:::::::::::::::: moebe orbe op te broenmarfit/ maar

- hat 3uffï golí tot uele míjûruffien aanleft fng tjeeft gee.

geben en bat notij :#ngegeten / notij il?armor3fer/

notij zº tebelíjft :5eamûte ûefjoorlijf meet inaaraan jij

tij fjonten moet; - - -

@ptierinegentie/ tat fommige bepalingen/ fn bege one

berftijeïbene iteuren uoorliomenbe/ joe5eer op 5trij 3el

be 3eer goeb en boelmatig/ fiíj3Gmber geftijflit inaren

hoor ben tijb en omftanbigfjefien maarin be3eltje gee

maaât 3íjn / maar fitnnen geatijt mortien met Üe tee

geninGortige ortje ban 3afien en te algemeene al?etten/

ñaarop gegronb/ minder obereenfiomftig te 3ijn/ en

eensge nabere mij3ígíng te moeten onbergaan;

gpuerinegentie/ bat jet uft bíen joofbe noot，5afielijst

lua:/om alle be berorbenfngen/ melfie hoor jet meeren

beef tijan# nog interben geoûferbeerb en âlij nog he

Ítaanúaar 3ijn geatijt/ fn een algemeen fieglement te

fiebatten / inaataan tumortaan 3ftij, een feber 3al fjeüüen

te gebragen/ en haarfn tebenij te boegen alle 5oobanige

bettiere bepalingen af noobig 5ijn ûebonben/ 300 mel

tot ber3elieríng ter goebe ortie op te dlaarfit/ al# ter

hoortiomfug, bat geene/ boor te ge3onbijeft ftijabelfjfie

2ïart- en j:'eulbrücijten/ of 3onber fnatfjtneming eener

regtige maat/ aan je :nge3etenen 3ullen fiunnen inore
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ben hernotijt/ fjet inelft úíj5onber op be 2ïarbappelen

toepaijfelijf fij; -

berïnegentje / bat geene nieuïne Haijten/ 300 boot

te :#nge3etenen al# #19armoe3fer; en 2[aröappefene

ièerñoeperij moeten morben opgelegt / maar be5elue

fietijt: op eene meer geregeltje mij:5e uer5efterb:

#cúúen / met tonturrentie en goebbfntien ban ben

::" Raad dezer Stad, goebgebontien te

iïepalen ;

at/ te ûeginnen met slâaanbag ben 9ben dàoe

bemûer aanftaanbe/ 5al fn merfifng liomen en boor be

ûelangfjehûenten in atijt moeten genomen inorben jet

bolgenb:

- R EG L E M EN T op de

Groen markt der Stad Am

fterdam.

Art. 1.

De Groenmarkt, schoon gezamelijk flechts één

ligchaam uitmakende, en onder het toezigt van den

zelfden Marktmeester geplaatst, wordt, om derzelver

uitgestrektheid en tot meerder gerief der Ingezete

nen, op onderscheidene plaatsen gehouden, als:

a Op de Prinfegracht.

b. Op het Oude Kerks-Plein.

c. Op de Zuidzijde van de Nieuwe Heerengracht,

tusfchen de Weesperstraat en Binnen-Amstel.

Art. 2.

Op de Prinsegracht zijn de legplaatsen, aan de

Westzijde van de Looijersgracht tot aan de Elands

gracht, van de Schepen komende van Langendijk en

- . de
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de Streek, met Kool, Wortelen, Rapen, enz , de

gemelde legplaats is 479 voeten lang, en de Wal tot

de groote Steenen 13 voeten breed; verder liggen

van de Elandsgracht tot de Lauwriergracht, de Groen

fchuiten van rondsomme de Stad, en bijzonderlijk

die van de Diemer Meer en Wetering, waarvan eenige

drie dagen in de week in den Oudezijds Voorburg

wal bij het Oude Kerks - Plein liggen, en op dat

Plein markten.

De Wal van de Elandsgracht tot de Elandsstraat,

lang zijnde 234 voeten, bij eene breedte van 13 voe

ten, tot de groote Steenen, is ingedeeld in 26 Markt

plaatfen, liggende de Marktsteenen dienvolgens

19 voeten van den anderen. ,, -

Het overige gedeelte van dien Wal, van de Elands

ftraat tot de Lauwriergracht, heeft dezelfde breedte,

bij eene lengte van 24o voeten. De Marktsteenen

liggen aldaar. 6; voeten van elkander, dicnvolgens

zijn er 37 plaatsen voor de Groenten op dien Wal
voor handen. - , - -

Deze genoemde Markt is bekend onder den naam

van Meermarkt, en onder dezelve behooren eigenlijk

mede de Markten op het Oude Kerks-Plein en nieuwe

Heeregracht. Aan de Oostzijde van de Prinsegracht

van de Reeftraat, Zuidwaarts aan tot de eerste

Steenkooperij voorbij de Beerestraat, is de legplaats

van alle de Vaartuigen, welke dagelijks hunne Groen

ten van rondsomme de Stad aanbrengen.

De genoemde Markt is bekend onder den naam

van kleine Groen- of Tuinmarkt. -

- Beginnende aan de Reestraat en zoo Zuidwaards

R " - A 3 3lil T1
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aan tot de Brouwerij het Roode Hart, is de Wal lang

123 voeten, bij eene breedte van 13 voeten tot de

groote Steenen toe, terwijl aldaar, volgens de ge

ftelde Marktsteenen, die 6; voet van elkander liggen,

19 Marktplaatfen voor handen zijn, terwijl, van ge

noemde Brouwerij tot aan de Beerestraat, de Wal

, dezelfde breedte, op eene lengte van 559 voeten

heeft ; de Marktsteenen hier mede 6: voeten van

elkander liggende, zijn er gevolgelijk 86 Marktplaat- ---

fen voor handen. -

Het overige gedeelte Wal van de Beereftraat tot

aan de eerste Steenkooperij heeft eene lengte van

162, en mede eene breedte van 13 voeten; de Markt

fteenen liggen insgelijks 6; voeten van elkander, en

er zijn dienvolgens 24 Marktplaatsen voor handen.

Tusschen de tweede Steenkooperij, voorbij de Bee

reftraat en de Runstraat, wordt de Afpergiemarkt,

gedurende den Afpergietijd gehouden. De Wal aldaar

eeft eene lengte van 174 voeten bij eene breedte

van 13 voeten, en is ingedeeld in 13 Marktplaatfen,

door Marktsteenen die 12; voeten van elkander liggen.

Aan de Westzijde van de Prinsegracht, van de

Lauwriergracht tot de Lauwrierftraat, is de legplaats

van de Vaartuigen komende van Lis en Hillegom.

De Wal is aldaar 13 voeten breed en 156 voeten

lang, die in 11 Marktplaatsen van 14 voeten is in

gedeeld. - -

Van de Reebrug tot aan de Rozenstraat heeft de

Wal eene lengte van 271 voeten, bij eene breedte

van 13 voeten, zijnde door Marktfteenen, die 9: voe

ten van elkander liggen, in 28 Marktplaatsen inge

deeld,
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deeld, dewelke dienen voor Vaartuigen komende

met Groenten van Leyden en Leyderdorp, benevens

andere Vaartuigen met Stoppel- en Staartrapen, ,

Van de Rozenftraat tot aan de Rozengracht is de

legplaats der Schepen, komende uit de Veenen en

Langeraar; deze Wal is lang 234 voeten, bij eene

breedte van 13 voeten. -

De Aardappel- en Knollen - Schepen, alsmede die

met Boonen en Augurkjes, uit de Purmer en Beem

fter, zijn geplaatst aan de Westzijde van de Prinfen

gracht, van de Rozengracht tot aan de Brug voor

de Prinfenftraat , en van daar naar vereisch van

omstandigheden verder Noordwaards op; van den

eersten October tot den eersten Junij, bij volle Markt,

worden de Aardappel-Schepen ook geplaatst Zuid

waards de Brug voor de Rozengracht tot aan de

Rozenstraat, op de plaatsen, die door de Schrijf

vrouwen niet worden bezet, en waar voor als din

aan de Schrijfvrouwen voor ieder Schip 2o Cents in

ééns wordt betaald; door deze bepaling wordt geens

zins gederogeerd aan het regt der Schrijfvrouwen,

om dadelijk op hunne: te doen fchieten die

Schepen, welke bij haar doen fchrijven; voor welke

de Marktmeester zal zorgen dat alle plaatsen der

Vrouwen, ten getalle van 16, dadelijk kunnen wor

den bezet.

Art. 3.

. Op het Oude Kerks-Plein wordt (gelijk in Art. 2

is gezegd) mede de Meermarkt gehouden, en wel

dezelfde foort van Groenten, uit de Meer en van

rondsom de Stad, worden driemaal per week, te

- - WC
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weten: Maandag, Woensdag , en Vrijdag, te dier

Markt gebragt, met dezelfde foort van Schuiten als

op de Prinsengracht, die hunne legplaatsen in den

Oudezijds Voorburgwal bij gemelde Plein hebben.

Op deze Markt zijn, door daartoe gestelde Markt

fteenen, 35 plaatsen afgebakend, elk lang 11 en breed

I O VOCtC11.

Art. 4.

Op de Nieuwe Heerengracht, Zuidzijde tusschen

de Weesperstraat en Binnen- Amstel , behoort de

Groenmarkt, die aldaar gehouden wordt, mede met

het Oude Kerks-Piein tot de Meermarkt; dezelfde

foort van Goederen worden aldaar met dezelfde

foort van Schuiten insgelijks des Dingsdags, Donder

dags en Zaturdags aangebragt.

De Wal heeft aldaar eene breedte van I3 voeten

en eene lengte van 56o voeten, die door 8 voeten

van elkander liggende Marktsteenen in 7o Markt

plaatsen is ingedeeld. - -

Art. 5.

Geene Sehepen of Schuiten, langer dan 48 Amfter

damfche voeten, met eenige Groenten ofAardvruch

ten, zullen (ten einde de passage niet te belemme

ren) aan de Groenmarkt mogen liggen ofte aldaar

lossen of overfchepen , maar zullen dezelve, even

als alle Schepen of Vaartuigen, geladen met Aard

appelen of andere Aardvruehten, van welke lengte

dezelve, ook zouden mogen zijn, en waarvan de

Schippers niet mogten verkiezen hunne Lading aan

de Markt uit te meten, moeten gaan liggen in den

4. Bin

w
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Binnen - Amstel, tusschen de Prinsengracht en Kei

zergracht, of wel in de Brouwersgracht tusfchen de

Singel en Prinsengracht, zullende zelfs die geene,

welke van eene mindere lengte dan 48 voeten zijn,

geenszins aan de Markt mogen overfchepen, onder

welk voorwendsel zulks ook zoude mogen zijn; ook

zal den een van den andere, geene restanten mo

gen overnemen om ledig te worden , maar elk zal

gehouden zijn op zijne plaats te blijven liggen, tot

dat hij zijne Lading geheel zal verkocht hebben, al

les op eene boete van Zes Guldens, ten zij bij zeer

geringe kwantiteiten hiertoe verlof door den Markt

meester was gegeven, en bij den Meter een gewoon

Overscheep- Billet gehaald.

Art. 6.

Niemand zal ook vermogen , eenige Schuiten,

Leggers of andere Vaartuigen, aan de Groenmarkt

te houden liggen, om dezelve als Pakhuizen te ge

bruiken, op eene boete van Zes Guldens. En zal de

Marktmeester bovendien de bevoegdheid hebben,

om zoodanige Vaartuigen, dadelijk, ten koste en

risico van den Eigenaar, naar de Stads Werfte doen

brengen; welke niet zullen worden te rug gegeven

ten zij de kosten van Transport enz. dubbel daar

voor zullen voldaan zijn; overigens zullen alle Sche

pen met Groenten of Aardvruchten, ter Markt ko

mende, gaanliggen met den achtersteven aan den Wal,

en dagelijks in volgorde opkorten, zoo als door den

Marktmeester zal worden bevolen, en zullen de

onwilligen verbeuren eene boete van Zes Guldens.

B - Art.
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Art. 7.

Niemand, wie hij ook zij, eenige Groenten, Erwten,

Boonen- of Aardvruchten, hoe ook genaamd, hier

ten Stede ter verkoop aanbrengende, zal vermogen

dezelve te verkoopen, lossen, meten, tellen of wegen,

anders dan op de bovengenoemde plaatsen, elk waar

hij behoort, ook zal niemand vermogen, dezelve

te gemoet te varen of dezelve te bespreken, koopcn

of wel in verkoop nemen, maar gehouden zijn te

wachten, tot dat de Vaartuigen behoorlijk op hunne

legplaats zijn vastgelegd; alles op poene van nulliteit

van den koop en eene boete van Vijftig Guldens.

Art. 8.

Indien eenige der voorschrevene Groenwaren zoo

fchaars ter Markt komen, dat de genen, die gewoon

zijn zich daarmede te generen, niet en konden

worden gerijfd, zoo zal daarover deeling of loting

gefchieden, zoo als bij den Marktmeester, naar gele

genheid, zal worden bevonden te behooren, zonder

dat iemand zich hier tegen zal mogen verzetten,

op eene boete van Zes Guldens.

Art. 9. -

Niemand zal des Zondags met eenige Groenten,

Peul- of Aardvruchten mogen voorstaan, op ver

beurte van Zes Guldens. -

Art. Io.

Niemand zal vermogen, (na dat de Groenwaren

en Aardvruchten gelost zijn,) met eenige Schuit of

Vaartuig aan den Wal te mogen blijven liggen, maar

ge



( 11 )

gehouden zijn dadelijk te vertrekken; op poene van

6o Cents. Verder zal niemand met vollen Kruiwagen

op de Groenmarkt mogen blijven ftaan, maar gehou

den zijn, dadelijk na dat de Groenten ofAardvruch

ten ontvangen en opgeladen zijn, te vertrekken, op

een boete van 50 Cents.

Ook zullen de Groentekoopers met hunne Schuiten,

Wagens of Manden, waarin zij hunne gekochte

Groenten, Aard- of Peulvruchten hebben, dadelijk

moeten vertrekken, zonder aan de Markt zich ver

der op te houden, of te verblijven, of wel hunne

Groenten, Aard- of Peulvruchten aldaar weder te

verkoopen, alles op eene boete van Drie Guldens.

Art. I I.

Niemand zal op de Groenmarkt zijne ftalling aan

de Walzijde verder mogen uitstallen, dan tot de

groote Steenen toe, nochte aan de Huiszijde verder

dan de Stoepen, zonder fpeciaal Confent, en nim

mer in geen geval op de groote Steenen, die altoos

moeten vrij blijven.

En zullen de Groenlieden gehouden zijn, om met

hunnen Schuiten vertrokken te zijn, en hunne Goe

deren van den Wal genomen te hebben, gedurende

de Zomermaanden van primo Mei tot primo October,

voor negen ure, en de overige Maanden voor tien ure,

des morgens, zullende hiervan echter uitgezonderd

zijn de Leydfche Markt en Oude Kerksplein, alwaar

tot elf ure des morgens mag gemarkt worden, alles

op eene boete van Eenen Gulden.

- B 2 - Art.
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Art. 12.

Niemand zal vermogen eenige ftalling op den Wal

te plaatsen, ten einde het lossen der Groenfchuiten

niet hinderlijk gemaakt worde, in welk geval, zoo

danige stallinge onmiddellijk, ten koste en risico van

den Eigenaar, zal worden opgeruimd, die daar en

boven zal vervallen in eene boete van Drie Guldens.

De Marktmeester, daartoe aangevraagd zijnde, zal

de noodige fchikkingen maken, dat niemand in zijn

vrijen opslag verhinderd worde.

Art. 13.

Daar de Groenlieden, die op de zoogenaamde

Meermarkt op de Prinsengracht markten, aldaar

niet allen kunnen voorstaan, maar ook vergund zijn

te markten op het Oude Kerksplein en Nieuwe Hee

regracht, zoo zullen, tot handhaving van alle order,

bij voortduring, de Groenlieden met hunne Groen

ten, uit de Diemer- en Bijlemer - Meer ter Markte

komende, verdeeld blijven in twee ploegen, zoo als

dezelve thans zijn ingedeeld, waarvan de Overlieden

zullen gehouden zijn, Jaarlijks, op den eersten April,

uit elken ploeg vier Perfonen aan Heeren Burge

meesteren op te geven, ten einde uit dezelve twee

voor iederen ploeg te kiezen tot Overlieden.

Art. 14.

Ieder ploeg, met de Perfonen daaronder begrepen,

zal zijn en blijven feparaat, zoodanig dat de eene

ploeg zich in geenen deele zal mogen vermengen met

den anderen ploeg, ofte dePerfonen daarin zijnde; zul

A

len

*
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lende, indien iemand in de refpective ploegen komt te

fterven, die gene, welke in deszelfs plaats aankomt,

weder moeten komen en forteeren onder dien ploeg

in denwelken de overledene is geplaatst geweest; doch

bijaldien eenige nieuwe Groenlieden, niet fuccederen

de in de plaatfe van overledenen, mogten aankomen,

zoo zullen dezelve door de Overlieden van de beide

ploegen, ten overstaan van den Marktmeester, op

de egaalfte wijze doenlijk onder de voorfchrevene

ploegen worden verdeeld.

Art. 15.

De beide ploegen zullen des Maandags, Woens

dags en Vrijdags, gezamelijk, op het Plein van de

Oude Kerk, als mede op de Nieuwe Heerengracht, -

tusschen den Binnen- Amstel en Weesperstraat mogen

markten, maar op de Prinsengracht, ter hunner plaatse,

alleen om den anderen dag, zoodanig dat de eene

ploeg, den eenen, en de andere ploeg den anderen

dag aldaar ter Markt voorstaan zal, ieder op zijne

eigene plaats naar volgorde, zoo als zijlieden in des

Marktmeesters Boek zijn ingeschreven,

Art. 16'

De overtredingen tegen Art. 13, 14 en 15 zullen

worden geftraft met eene boete van Zes Guldens.

Art. 17.

De Overlieden zullen, ter bestrijding van alle kleine

onkosten, als van ouds, van elken Warmoezier tot deze

voorschrevene ploegen behoorende, mogen invorderen

alle Jaren, den eersten Maandag in Julij, 6o Cents.

B 3 Art.

*
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Art. 18. -

De Fruiten, komende uit de Banne van Lis en

Hillegom, als mede zoodanige Fruiten, welke door de

Warmoeziers in hunne eigene Tuinen worden aan

geteeld, zullen op de aangewezene plaatsen op de

Groenmarkten, op hunne eigene plaatsen mogen

verkocht worden. -

- Art. 19.

Ten einde de goede Gemeente voor alle bedrog,

zoo veel mogelijk, te bewaren, wordt bepaald.

Dat de Streker Rapen, die bij den aanvang van

den Zomer ter Markt gebragt worden, geen langer

groen dan van drie duim mogen hebben, op eene boete

van Een Gulden Vijftig Cents, telkens te verbeuren.

Dat op de Lisfer en Hillegommer Markt geene

Peulen, Boerenboonen of Snijboonen ter Markt zul

len mogen worden gebragt, dan alleen in vierendeels

Manden, welke door den Stads Ijker behoorlijk ge

ijkt ofte gebrand zullen moeten zijn, op verbeurte

van Zes Guldens, zullende generalijk geene Schippers,

Groenlieden of andere, die hier ter Stede ter Markt

brengen en verkoopen, Rapen, Aardappelen en

Boonen, dezelve anders mogen verkoopen, dan in

behoorlijk geijkte , Manden, op verbeurte van Zes

Guldens, telkens als contrarie zal bevonden worden,

echter blijven op de Meer- en Tuinmarkt de tegen

woordige wijze van verkoop bij Tuiniers-Manden in

gebruik. - - * *

Ook zullen op de Hillegommer Markt geene andere

Groenten of Besfen mogen worden verkocht, dan

die uit de Banne van Hillegom komen, en zal, tot

* VOOT
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voorkoming van misleiding, niemand wie het ook

zij, veel minder op de Markt wonende Perfonen,

of wel Tuiniers en Warmoeziers uit de Banne van

Hillegom, zoo gedurende den Markttijd als na denzel

ven vermogen te verkoopen eenige Boonen of andere

Groenten, dan in zoodanige Manden of Zakken,

als waarmede dezelve Boonen en Groenten door de

refpeetive Tuiniers of Warmoeziers van de differente

plaatfen gewoonlijk worden aangebragt, alles op

eene boete van Zes Guldens.

Art. 2o.

De Schippers, Groenlieden of andere, die hier

ter Stede ter Markt brengen en verkoopen, Rapen

en Aardappelen, zullen dezelve niet mogen verkoopen

dan in geijkte Manden; elk Jaar voor den eerften Mei

op nieuw geijkt; inhoudende ; Ton, op verbeurte

van Zes Guldens, voor ieder, die na dien tijd in

ongeijkte of niet behoorlijk geijkte Manden verkoopt,

en bovendien verbeurdverklaring dier Manden.

Echter zullen de Schippers, alhier aanbrengende

Sperfieboonen, Tuinboonen en Peulen, welke hunne

legplaats hebben op de Prinsengracht, op de Schrijf

markt bij de Rozenftraat, als van ouds, die Warën

mogen verkoopen in Zakken, wegende:

Een Zak Boerenboonen 2o #3

Een Zak Peulen . . . . 2o -

Een Zak Snijboonen. . 30 -

Een Zak Sperfieboonen 4o -

Zullende, elk , der voormelde Schippers gehouden

zijn, op, derzelver. Schuit te hebben een Balance

met 4o: behoorlijk geijkt Gewigt, om de Zakken

behoorlijk te kunnen wegen, Wan
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Wanneer bevonden wordt een Zak het gewigt

niet had, zal voor elken alzoo bevonden Zak, van

- minder gewigt dan naar behooren, verbeurd worden

Zes Guldens.

, En zullen de Schippers met hunne Knechts ge

houden zijn, de Zakken te wegen, zoo dikwerf

zulks door daartoe geautorifeerde Perfonen of den

Kooper zal gerekwireerd worden, zonder dezelve

in deze verrigtingen, eenigermate hinderlijk te

zijn, in welk geval men zal verbeuren eene boete

van Vijf- en- Twintig Guldens. -

Art. 2 I.

Niemand, wie het ook zij, zal vermogen de ge

ijkte Manden te omwinden met Touwen, of iets

dergelijks, de Bodems van dezelve te buigen, of

wel Zakken : de Bodems der Manden leggen, ook

eenige praktijk aan te wenden ter verkleining der

Maat, en dus doende de Koopers te benadeelen;

op verbeurte der Manden, en daar en boven eene

boete van Twee Guldens, voor iedere Mand, on

verminderd de straffe tegen vervalfching van Maten

bepaald. -

Art. 22.

Ieder Schipper, die alhier de in de twee voor

gaande Artikelen gemelde Vruchten, met zijn Vaar

tuig te Markt aanbrengt, zal gehouden zijn, aan of

op zijn Schip, op eene zigtbare plaats, een Bord te

hangen, waarop zijn naam behoorlijk staat uitgedrukt,

op poene van Drie Guldens.

Art.
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Art. 23.

De Buitenlieden, eenige Groenwaren en Aardvruch

ten hier ter Stede te koop brengende, en willende

de penningen , hunner verkochte Goederen da

delijk en gereed te ontvangen, zullen daartoe mo

gen gebruiken de onderfcheidene, tot dezelve door

Heeren Burgemeesteren geautorifeerde Schrijfvrouwen,

(elk voor dat gedeelte der Groenmarkt waartoe zij

zijn geautorifeerd) en niemand anders, welke Schrijf

vrouwen, dadelijk na de losfing en verkoop, aan

den Verkooper zullen aantellen het provenu der

zelve, met inachtneming eener daarvan te houden

pertinente Notitie, voor welke moeite zij zullen kun

nen korten Vijf Cents van iederen Gulden, zullende ge

melde Schrijfvrouwen, noch iemand der te hunnent

wonende Perfonen, eenige Groennering ve mogen

te doen, op poene van fufpenfie hunner bediening,

cf wel finale afzetting, zoodanig als bij Heeren Bur

gemeesteren zal bevonden worden te behooren, en

zullen de Schippers of Groenlieden, die niet bij de

geautoriseerde Schrijfvrouwen doen noteeren, ook

geene ligplaats aan de Schrijfmarkten vermogen te

houden. -

Art. 24.

Ter obfervatie dezer Ordonnantie en Keuring der

Groenten zijn fpeciaal geautorifeerd, en tot het

doen aller bekeuring gekwalificeerd, de Generale

Marktmeester, de Marktmeester der Groenmarkt,

de Ontvangers der Meet-, Tel- en Keurloonen, de

welke gezamelijk en iederein het bijzonder, elk voor
M ZOO
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zoo veel hem aangaat, zullen toezien, er geene

flechte, bedorven, of voor de gezondheid schadelijke

Vruchten worden verkocht,

> Art. 25.

De Ontvanger der Telloonen zal, benevens den

Marktmeester, meer in het bijzonder, buiten de

werkzaamheden, in het vorige Art. vermeld, naauw

keurig acht slaan, dat geene Opkoopers eenige op

koopen doen, of eenig koopcontract aangaan, met

eenige Schippers, Boeren of Tuinlieden, dan des

Zomers 's morgens van zeven tot negen ure, en des

Winters van acht tot tien ure, en ook des avonds

één uur voor het luiden der Boomklok, en zal in

contrarie geval zoo Kooper als Verkooper elk ver

beuren eene Somma van Vijf-en-Twintig Guldens.

Art. 26.

Zij zullen gezamelijk almede toezien, dat niemand

hoegenaamd met eenige Groenten ten verkoop voor

fta, dan alleen op zijne eigene plaats, zonder

elkander voor te ftallen of te hinderen; op eene

boete van Eenen Gulden, door de Overtreders te ver

beuren.

Art. 27.

Het zal den Schipper of Tuinder, die zijne Goe

deren van buiten alhier ter Markt brengt, vrijstaan,

om, na de gedane opgave aan den geautoriseerden

Teller der Groenten, zijne Waren te mogen losfen,

mits gehouden zijnde, dezelve door hem aangebragte

Groenten zelf te verkoopen, ofte wel zulks te laten

doen door zijnen gemagtigden, wiens naam bij :
- '- d13.
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dan aan den Teller zal moeten hebben opgegeven;

zullende hij dezen verkoop, onder geen voorwendsel

hoe ook genaamd, door een anderen mogen laten

doen, op de verbeurte van eene boete van Vijf

en- Twintig Guldens.

Art 23.

Het zal den Schipper of Tuinder, die zijne Wa

ren van buiten de Stad ter Markt brengt, geoor

loofd zijn, een man in zijnen dienst te nemen, of

te hebben, die hem helpt om zijne Groenten uit

te tellen en te lossen, mits dat deze telling of lossing

altoos onder zijn opzigt geschiede; daartoe zal hij,

of wel de bij den Teller bekende gemagtigde, ver

pligt zijn, zoo lang er geteld en gelost wordt, zich

niet van zijn Schip of Schuit te verwijderen, op

eene boete van Zes Guldens.

Art. 29,

Zoo het echter mogt gebeuren dat , zoodanig

Werkman, als in het vorig Artikel bedoeld is, ter

kwader trouw handelde, zal het den Teller vrijstaan,

dezen Werkman dadelijk uit het Schip of de Schuit

te doen gaan, met interdictie, om voortaan niet

meer door denzelven Schipper of Tuinder of een

der anderen, die Goederen aan de Markt brengen,

gebruikt te mogen worden. -

Art. 3O.

Het getal der Kool zal voortaan zijn op de Hon

derd, Twaalf toe, dus 112, niet meerder noch minder.

& C 2 - Het



( 20 )

Het getal der Hoornfche Wortelen, als mede

Pinkster-Nagelen, Wortelen en Pieterfelie-Wortelen,

ieder Bos 26 ftuks. " - - '' - , ,

De Vlijmfche Wortelen, ieder Bos 13 ftuks.

De Bosfen Rammenas, ieder Bos 8 ftuks.

Art. 3 f. -

Voor toezigt op de Telling en Keurloon wordt aan

den Ontvanger der Tel- en Keurloonen van de na

volgende Goederen betaald, als volgt: van

Iooo Rapen ', ' • • - - - - - - - 7: Ct.

1oo Kolen (alle foorten van) . . . . . . 5

1.ooo losfe Wortelen . . . . . . . . . . . . . . . 5

nooo Wortelen aan de bos als mede de Vlijmfche 2:

1 ooo losfe Pieterfelie -Wortelen . . . . . . . 1o

1 coo dito , dito d to aan de bos . . . . . . 5

ico pond Schorfeneel- Wortelen . . . . . . . 5

1oco Pinkster- Nagelen . . . . . . . . 16

, coo Beetwortelen . . . . . . . . . . . . 15

foco Chicorij - Wortelen . . . . . . . . . ;

1ooo Rammenas (los of aan bosfen) . . . . 25

1oo ftruiken Andijvie en Sellerie . . . . . . 2;

1oo Komkommers . . . . . . . . .

Joo Antisjokken . . . . . . . . . . .

loo bos!en Uijen . . . . . . . . . . . . 5

I latrist Uijen . . . . . . . . . .

1oo fmalle Jonkers Uijen . . . . . . . 1;

1oo ftompe Uijen . . . . . . . . .

1co ftokristen Uijen . . . . . . .

per zak Mieriks-Wortelen . . . . . . . 2o.

- ton. Ajuin . . . . . . . . -

16 bosfen Sparfie . . . . . . . . . . . . ;

OP
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Art. 32.

Op dat alles in deze zoude kunnen worden nage

gaan, zullen alle de Schippers of Groenlieden, hier

ter Stede Groenten aanbrengende, verpligt zijn, zoo

dikwijls zij aan de Markt komen, en alvorens iets

te mogen lossen, aan den Ontvanger der Telloonen

aan te geven de hoeveelheid Vruchten, welke door

henlieden worden ter Markt gebragt; alles op eene

boete van Zes Guldens, voor den genen, die in het

geheel niet of wel te min mogt hebben aangegeven;

zullende de Schrijfvrouwen van ieder Schip, dat on

der haar opzigt is gelost, direct na de lossing aan

den Ontvanger, der Telloonen, schriftelijke opgaaf

moeten doen, der hoeveelheid Waren, welke ieder

Schipper heeft aangebragt, en van dezelve het Tel

en Keurloon dadelijk betalen, het welk zij, den Ver

kooper zullen mogen korten. , Wordende de Schrijf

vrouwen wel fpecialijk bij deze gelast, den voor

noemden Ontvanger in alles behulpzaam te zijn, wat

aan zijne rigtige ontvangst bevorderlijk zijn kan;

zullende de gene, welke hierin nalatig is, voor de

eerste maal zes Weken in haren post worden gefus

pendeerd, en, ten tweede maal fraudeerende, van

haren post worden ontzet.

Art. 33.

Tot de keuring van de Aardappelen, waarvan

fints eenigen tijd zeer flegte foorten (en voor de ge

zondheid fchadelijke) worden ingevoerd, onder den

naam van Engelfche, Kaapfche of gevlakte, ook on

rijpe Paarden Aardapp: worden fpeciaal geauto
d 3 T1
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ge

rieerd de Generale Marktmeester, de Stads Meter

op de Groenmarkt, tevens Ontvanger der Meet- en

Keurloonen, en de Marktmeester van de Groenmarkt.

- Art. 34. -

Op dat de in het vorig Artikel vermeldeAmbtenaren

in de gelegenheden zouden zijn, om alle fchadelijke

Aardappelen te weren, zullen alle alhier met Aard

appelen ter Markt komende Perfonen, alvorens te

mogen verkoopen, of loslen, aan het Kantoor van

Keurmeesteren op de Prinsengracht, bij de Leliefluis,

N°. 522, opgeven de kwantiteit en foort der door

hem aangebragte Aardappelen, van welke aangifte

aan hem een Billet zal worden afgegeven; het welk

hij aan Boord zal moeten houden, en voor welk

Billet, ter goedmaking der onkosten, zal worden be

taald van 1co of mindere Tonnen 2o Cents, van 1oo

tot 2oo, 40 Cents, en daar boven 6o Cents. . En zullen

de Keurmeesteren niet mogen gehinderd worden,

om de Aardappelen te bezigtigen, zoo dikwijls zij

zulks noodig oordeelen zullen, bij de geheele lading

of daaruit verkocht wordende kleine partijen, alles

op eene boete van Zes Guldens. -

Art. 35.

De voor menfchelijk voedsel afgekeurde Aardappelen

zullen in het geheel niet mogen worden verkocht, maar

zal van zoodanige afkeuring dadelijk kennis worden

gegeven aan den Directeur van Politie, en zal deze

naauwkeurig zorge dragen, dat de zoodanige afge

keurde Aardappelen niet worden verkocht, maar de

Stad weder worden uitgevoerd; en aan niemand,

* - “ , OIl
&*.



( 23 )

onder wat voorwendsel ook, worden afgegeven;

zullende de hier tegen gehandeld, en heimelijk van

de zoodanige Aardappelen verkocht, of op andere

wijze vervreemd hebbende, vervallen in eene boete

van niet minder dan Een en niet meerder dan

Twaalf Guldens, naar mate van de kwantiteit der

alzoo verkochte of vervreemde Aardappelen.

Art. 36.

Alle Aardappelen niet ter Markt komende, maar

als reeds gekocht of besteld voor een of ander aan

gebragt wordende, zullen bij de Ingezetenen te huis

gebragt worden, met deze uitzondering echter, dat

de zoodanige Aardappelen, die bestemd zijn voor

Voorkoopers, of de Negotie in Aardappelen doende,

niet zullen mogen worden gelost en aan den Kooper

te huis gebragt, dan na alvorens het fchriftelijk be

wijs daarvan afgegeven is, op eene boete van Vijf

en-Twintig Guldens; en zullen geene kwantiteiten,

grooter dan twaalfTon als besteld aangemerkt worden.

Art. 37. k

Ter voldoening aan het bepaalde bij het vorige

36ste Artikel en de bereiking van het doel, zal een

ieder die ten daargemelden einde met Aardappelen.

alhier aankomt, daarvan moeten kennis geven aan

het Kantoor van Keurmeesteren, mede op eene

boete van Zes Guldens. - . . .

Art. 38.

Keurmeesteren zullen, alvorens hunne functiën te
- af aan
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aanvaarden, in handen van Heeren Burgemeesteren

den volgenden Eed afleggen:

,, Ik belove en zweere, in de beoordeeling,

, der Aardappelen, aan mijne bekeuring on

, derworpen, wordende, met alle getrouwheid

, en onpartijdigheid, te zullen handelen, en

, naar mijné beste kennis en wetenschap te

, beslissen, en geene giften of gaven, van

, wien het ook zij, te zullen aannemen of te

, doen aannemen, die op mijne beoordeeling

, zouden kunnen invloed hebben. -

Zoo waarlijk enz.

Art. 39.

Ter bespoediging zal het genoeg zijn, ter goed

keuring, flechts één der Keurmeesteren de Aardap

pelen ::", dan ter afkeuring zullen ten minste

twee van hen vereischt worden.

Art. 4o.

De Keurmeesteren zullenv: zijn toe te zien,

dat er, bij de Voorkoopers of andere Aardappelen

Verkoopers, geene Aardappelen worden verkocht,

die voor menschelijk voedsel onbruikbaar en voor

de gezondheid schadelijk zijn, en zulks bevindende

of verdenkende, daarvan dadelijk kennis moeten ge

ven aan den Directeur der Politie, aan wien in dat

geval wordt aanbevolen, de meest gepaste maatre

gelen te nemen tot ftuiting van den verkoop der

zelve, zullende de Verkooper, ingevalle hij be:
-- -- -
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den wordt hierin te kwader trouw en opzettelijk

gehandeld te hebben, verbeuren eene boete van

Vijf-en-Twintig Guldens.

Art. 4 I.

Van alle Beurt- en Veerschepen, of welk Vaartuig

zulks ook zoude mogen zijn, eene mindere kwanti

teit dan 25 Amsterdamfche Tonnen. Aardappelen of

Rapen aanbrengende, zal de Aanvoerder kunnen

volftaan, met een Los-Billet van Tien Cents te halen

bij den beëedigden Meter, boven het na te meldene

Meet- en Keurloon, mits zulks voor de losfing ge

fchiede, op eene boete van Twee Guldens.

Art. 42.

De Aardappelen, die bij grootere kwantiteit dan

eene Amsterdamsche Ton worden gemeten of afge

leverd, zullen moeten gemeten worden met de Ha

ring-Ton, met het Kruis er op, gerekend op eene

halve Amsterdamsche Ton, dewelke behoorlijk geijkt

zal moeten zijn, door Kommissarissen van de kleine

IJk; mindere kwantiteiten moeten, op de thans ge

bruikelijke wijze, gemeten worden met het gewone

Mandje, bij den Stads Meter verkrijgbaar, alwaar

ook de Haring-Ton te bekomen is, mits voor het

gebruik betaald worde Vijftig Cents daags.

w Art. 43.

Voor de toezigt op de Maten en Gewigten en de

- D g0e
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: kwaliteit der Goederen, zal aan den Stads

eter voor de lossing moeten worden betaald:

Voor eene Ton Rapen . . . . . . . . . . 2; Cent.

cene Ton Aardappelen . . . . . 2#

een Zak of 30 % Snijboonen . 1

vijf Zakken of 1oo & Peulen . 3

1oo # Sparfieboonen . . . . . 3

van ieder vierendeels Mand met Snijboonen, Spar

fieboonen en Tuinboonen 4 Penningen of 1; Cents,

van drie Leijdfche Dam-Manden met dezelfde Vruch

ten 4 Penningen of I: Cents. Zullende echter van zoo

danige Aardappelen, als niet op de Markt gelost en

uitverkocht, maar in de Pakhuizen opgeslagen wor

den, alvorens dit gefchiede, een Permisfie- Billet bij

den Meter moeten worden gehaald, tegen betaling

van 3o Cents; en als dan voor extra Keur- en Meet

loon nog betalen 4 Penningen of 1; Cents per Amfter

damfche Ton, dus te zamen 12 Penningen of 3? Cents

per Ton, welke permissie echter niet zal worden ge

geven zoo er geen genoegzame voorraad aan de

Markt is.

Zullende de Meter mee de vrijheid hebben, even

als de andere tot de keuring gekwalificeerde Perfo

nen, te hunnen eigen koste, de hoeveelheid der op

gegevene kwantiteiten te verifiëeren, zullende, in

geval van frauduleuze aangifte, (en dat alzoo de

kwantiteit grooter bevonden wierd dan aangegeven

was) worden verbeurd eene boete van Vijf-en-1 win

tig Guldens, en daarenboven be kosten van Verificatie

moeten worden gerestitueerd.
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Art. 44-

De bepaling in Art. 27 nopens de lossing, en in

Art. 32 omtrent de bepaling, van den Ontvanger

der Telioonen, voorkomende, zijn ook van applicatie

op de betaling van de Meet- en Keurloonen.

Art. 45.

Voor het fchoon houden der plaatsen op de Meer

en Tuin - Markt, zal flechts de helft van het tot

hiertoe gebruikelijke betaald worden, en alzoo tel

ken half Jare op primo Mei en primo November, op

de Meermarkt door elk Warmoezier 65 Cents, en

op de Tuinmarkt 50 Cents, en zulks provisioneel,

tót dat dit wederom zal kunnen worden verminderd.

Elk Perfoon, op de Lisfer- en Hillegommer Markt,

met Groente voorftaande, zal voortaan flechts betalen

voor Veegloon 1o Cents per week. Voor alle Schui

ten buiten de Tuin- en Meermarkt, Groenten of

Aardvruchten aanbrengende, telken reize 5 Cents.

En zullen die gene, die voorfchreven. Veegloonen

niet dadelijk aan den Marktmeester op de eerste

aanmaning voldoen, verbeuren eene boete van Een

Gulden. -

Art. 46.

Alle de voorfchrevene boeten zullen zijn, de eene

helft voor den genen die de calange doet, en de

wederhelft voor den Algemenen Armen dezer Stad;

en zullen de Schuiten der Overtreders aan den Ketting

gefloten worden, tot dat de zaak is getermineerd.

WOT
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Wordende de Heeren Kommisfarisfen van Politie

eïnviteerd, om de Ambtenaren aan de Groenmarkt

e vereischte adfiftentie ter uitoefening hunner be

diening te verlenen.

Amfterdam, den 28ften October 1818.

Burgemeesteren voornoemd,

D. W. E L I A S,

Ter ordonnantie van dezelve,

H. VAN SLINGELANDT.



 




