Mededeelingen
OOK VROEGER AL!
door

Dr. j. A. VAN STEljN.

Vooral in een tijd van strijd om houtprijzen en de bevoegdheden van de hout- of brandstoffenhandelaren trekt onderstaand extract uit de resolutien van het Gemeentebestuur
der Stad Utrecht van 8 Aug. 1803 de aandacht.
"Gehoord het Advis van Heeren Tynmeesteren op de
ingebragte klagten, wegens daaglijks voorvallende oneenigheden, tusschen sommige Burgers dezer Stad en de Houtschilden, over het bewerken van de Bossen Eiken Hout,
heeft de Raad zich met dat advis geconformeerd, en verstaat
dienvolgens, dat het aan ieder Ingezeten dezer Stad en
Vrijheid van. dien, vrij staat conform de Ordonnantie van
2 September 1676, de door Hem gekogte Bossen Eiken Hout
zelve te bearbeiden: of dezelve door zijne Kinderen of gebroode Dienstboden, waardoor verstaan worden zodanige
Dienstboden, van dewelke de gewoone lasten aan den Lande
worden opgebragt, te doen bearbeiden, zonder dat iemand
deze vereischten niet bezittende: hun daarin eenigszins zal

mogen behulpzaam zijn. Zullende voor het overige een iegelijk
het voorschreven Hout, of zelve, of door gemelde Personen
niet doende bewerken, verpligt zijn, daar toe de Houtschilden, welke dit werk zullen hebben aangedobbeld, te gebruiken.
Wijders, dat die geenen, welke dit Hout, in weerwil van
voorz. Ordonnantie, door onbevoegde Personen hebben doen
bearbeiden, daarop agterhaald wordende, verpligt zullen zijn
aan de Houtschilden het volle Arbeidsloon te betalen.
En eindelijk, dat het Arbeidsloon, conform de Ord.onnantie
van 11 Maart 1737, in dezer voege bepaald blijft: dat voor
100 Bossen Eiken Hout, welke door de Houtschilden uit de
Schuit tot in het Voorhuis worden gebragt, zal betaald worden allt Stuivers. Wijders, dat voor het naar boven dragen
in Huis, wanneer men zulks mede door de Houtschilden wil
doen verrichten, dan waar toe niemand gehouden is. zes

Stuivers zal worden betaald: En eindelijk, voor het bewerken, uit de Schuit in de' Kelder, wanneer dezelve aan het
Water ligt vier Stuivers.
En zal Extract dezer worden afgekondigd, gedrukt, en
alomme naar behooren aangeplakt, tot informatie van een
ieder wien zulks aangaat.
Accordeert in kennisse van mij.
W. PEIFFERS SCHEIDIUS,
Secretaris."

